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คู่มือการปฏิบัตงิาน เรื่อง การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คํานํา 
 

 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้โดยใช้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคลากรควบคู่กับระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ใน การป ฏิ บั ติ งาน ด้ าน การใช้ เงิน งบป ระม าณ แทนกั น และ เงินนอกงบประม าณ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการบริหารเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เพ่ือจัดการองค์ความรู้ ประสบการณ์
และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่มีในตัวบุคลากรให้ออกมาเป็นรูปธรรม 

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบพระคุณ นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน ผู้อํานวยการ
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพรรณี  ศักด์ิทัศนา หัวหน้างานงบประมาณ  กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางศิริเพ็ญ  เช่ียวธนะกุล ผู้ให้แนวคิด ให้กําลังใจและเสียสละเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง พร้อมทั้งสนับสนุนในการพัฒนา และให้โอกาสในการดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเพ่ือนร่วมงานภายในกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทกุคนที่คอยให้ความช่วยเหลือรวมทั้งเป็นกําลังใจแก่ผู้เขียนตลอดมา จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

  
 
 

                     สุภาภรณ์  ราชตรี 
                     ผู้จัดทํา 

 

ก 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกันและเงนินอกงบประมาณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สารบญั 
   
   
  หน้า 
คํานาํ  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ฅ 
สารบัญภาพ  ฆ 
บทที่ 1 บทนํา  

ความเป็นมาและความสําคัญ 1 
วัตถุประสงค์ 2 
ขอบเขต 2 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 
นิยามศัพท์เฉพาะ 3 

บทที่ 2 โครงสร้างองค์กรและบทบาทหนา้ที ่  
ประวัติกองคลัง 5 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 6 
โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 8 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 12 

บทที่ 3 ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกรอบแนวคิดทีเ่ก่ียวขอ้ง  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  18 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน
และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

 
18 

เงินงบประมาณแทนกัน 20 
เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 

บทที่ 4 ขั้นตอน/เทคนิคการปฏิบัติงาน  
เงินงบประมาณแทนกัน  26 
- กระบวนการตอบรับเป็นผู้เบิกแทนกัน 26 

  
  

ข 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกันและเงนินอกงบประมาณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

           สารบัญ (ต่อ)  
  
  
 หน้า 

- กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 41 
- ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณเบิกแทนกัน ในระบบ KKUFMIS 48 
- ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ในระบบ KKUFMIS 52 
เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 69 
- กระบวนการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 69 
- ขั้นตอนการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ 

KKUFMIS 
 

75 
- ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน

ระบบ KKUFMIS 
 

79 
บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะและการพัฒนา  

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 96 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 98 

เอกสารอ้างอิง 99 
ภาคผนวก 100 
          พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 101 
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
 

126 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/ว 355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 
เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS 

141 

ประวัติผู้เขียน 152 
 

ค 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน เรื่อง การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 สารบญัตาราง  
   
   
  หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข     96 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฅ 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน เรื่อง การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 สารบัญภาพ  
   
   
  หน้า 
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 8 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างอัตรากําลังกองคลัง 9 
ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างอัตรากําลังงานงบประมาณ 11 
ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 22 
ภาพที่ 5 กรอบแนวความคิดด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

24 
ภาพที่ 6 กระบวนการตอบรับเป็นผู้เบิกแทนกัน 26 
ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างหนังสือข้อเสนอโครงการ 28 
ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 29 
ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการ (ต่อ) 30 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างหนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันจากกรมบัญชีกลาง 

กรณีเจ้าของงบประมาณขอทําความตกลงให้มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นผู้
เบิกจ่ายแทนกนั 

 
 

32 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างหนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันจากกรมบัญชีกลาง 

กรณีเจ้าของงบประมาณขอทําความตกลงให้มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นผู้
เบิกจ่ายแทนกนั (ต่อ) 

 
 

33 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทนกัน 34 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างหนังสือแจ้งจากสว่นงานถึงกองคลัง 35 
ภาพที่ 14 หนังสือภายนอกถึงส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเพ่ือแจ้งการตอบรับเป็นผู้

เบิกแทนกัน 
 

37 
ภาพที่ 15 แบบฟอร์มใบแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 38 
ภาพที่ 16 ตัวอย่างสําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 39 
ภาพที่ 17 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี 40 
ภาพที่ 18 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน (หน้าที่ 1) 41 
 

ฆ 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน เรื่อง การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 สารบญัภาพ (ต่อ)  
   
   
  หน้า 
ภาพที่ 19 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน (หน้าที่ 2) 42 
ภาพที่ 20 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน (หน้าที่3) 43 
ภาพที่ 21 เมนูการตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS 48 
ภาพที่ 22 เมนูรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ KKUFMIS 49 
ภาพที่ 23 หน้าจอรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ ในระบบ KKUFMIS 50 
ภาพที่ 24 หน้าจอแสดงรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ KKUFMIS 51 
ภาพที่ 25 เมนูบันทึกผูกพันและเบิกจ่ายกรณีทั่วไป ในระบบ KKUFMIS 52 
ภาพที่ 26 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย 53 
ภาพที่ 27 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก 57 
ภาพที่ 28 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการ 59 
ภาพที่ 29 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการหัก(ต่อ) 60 
ภาพที่ 30 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการสั่งจ่ายในระบบ 

KKUFMIS 
 

63 
ภาพที่ 31 แสดงเมนูอนุมติัผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS 67 

ภาพที่ 32 หน้าจออนุมัติผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS 67 
ภาพที่ 33 หน้าจอแสดงรายงานผูกพันและเบิกจ่าย 68 
ภาพที่ 34 กระบวนการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 69 
ภาพที่ 35 กระบวนการเบิกจ่ายเงินนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 70 
ภาพที่ 36 แสดงรายละเอียดบันทึกข้อความขอต้ังงบประมาณ 72 
ภาพที่ 37 แสดงรายละเอียดบันทึกข้อความแจ้งการต้ังงบประมาณ 73 
ภาพที่ 38 เมนูการตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS 75 
ภาพที่ 39 การตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS (ต่อ) 76 
  

 
 

ง 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน เรื่อง การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
   
  หน้า 
ภาพที่ 40 หน้าจอรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ KKUFMIS 77 
ภาพที่ 41 หน้าจอแสดงรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ KKUFMIS 78 
ภาพที่ 42 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย 79 
ภาพที่ 43 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย ในระบบ KKUFMIS 80 
ภาพที่ 44 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก 84 
ภาพที่ 45 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการ 86 
ภาพที่ 46 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการหัก 87 
ภาพที่ 47 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการสั่งจ่ายในระบบ 

KKUFMIS 
 

88 
ภาพที่ 48 แสดงเมนูอนุมติัผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS 93 
ภาพที่ 49 หน้าจออนุมัติผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS 94 
ภาพที่ 50 หน้าจอแสดงรายงานผูกพันและเบิกจ่าย 95 

จ 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน เรื่อง การเบิกจา่ยเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปน็มาและความสําคญั 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้ “เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก” เป็นรายได้
ประเภทหน่ึงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามข้อ 12 (7)  และการใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อ 13(5) “เงินที่
มหาวิทยาลัยรับไว้โดยมีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่ต้องคืนไม่ว่าด้วยเหตุแห่งกฎหมาย สัญญาหรือเหตุอ่ืน
ใดในลักษณะเดียวกัน ให้คืนเจ้าของตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาน้ัน ในกรณีที่พ้นระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าของมารับคืนให้เงินรับฝากที่เหลืออยู่น้ันเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ให้ใช้จ่ายตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย” น้ัน 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นจํานวนมาก
และหลากหลายประเภท ซึ่งมีข้อกําหนดหรือข้อสัญญาผูกพัน ข้อตกลงความร่วมมือ หรือสัญญาอ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกัน เมื่อได้รับงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนํามาบริหารจัดการและควบคุม
งบประมาณโดยใช้ระบบ  KKUFMIS ( Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System) โดยถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีเง่ือนไขจะต้องนําส่งคืน
เจ้าของงบประมาณเมื่อมีเงินเหลือจ่าย และเน่ืองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนแปลง
สถานะภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานภายนอกมักจะเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานและไม่ทราบวิธีดําเนินการที่ถูกต้องในการ
ใช้จ่ายเงินประเภทน้ี อันอาจเกิดจากข้อจํากัดเรื่องสถานะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมิใช่หน่วยงานของ
รัฐ และมิได้ใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ กอปรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออก
ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานใหม่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวผู้จัดทําจึงมีความสนใจที่จะจัดทําคู่มือการ
ป ฏิ บั ติ ง าน  เ รื่ อ ง  การ เ บิกจ่ าย เ งิน งบประมาณแทนกันและ เ งินนอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นการจัดรวบรวมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้เกิดความ
สะดวก คล่องตัวในการถือปฏิบัติและเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของ
เจ้าหน้าที่การเงินส่วนงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1.2 วัตถุประสงค ์

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้โดยใช้การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคลากรควบคู่กับระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง มีวัตถุประสงค์สําคัญดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการใช้เงินงบประมาณแทน
กันและเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการบริหารเงินงบประมาณแทน
กันและเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพ่ือจัดการองค์ความรู้ ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่มีในตัว
บุคลากรให้ออกมาเป็นรูปธรรม 

1.3 ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับน้ี ครอบคลมุขั้นตอนการดําเนินงานและความหมายที่กําหนดใน
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายเงินตามประเด็นดังน้ี 

1. เงินงบประมาณแทนกัน 
2. เงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจากหน่วยงานภายนอกในลักษณะของ

การเปิดบัญชีเฉพาะ 
 

1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้บริหาร มีความรู้
ความเข้าใจ ในสาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งขั้นตอนการนําเอาองค์
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1 .  ร ะ บบ  KKUFMIS ( Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System ) หมายความว่า ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ
สามมิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 . ร ะ บ บ  GFMIS (Government Fiscal Management Information System) 
หมายความว่า ระบบบริหารจัดการคลังภาครัฐของประเทศไทย อย่างสมบูรณ์แบบในด้านรายรับ 
รายจ่าย การกู้เงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน บัญชี
บริหาร แบบ Single Entry ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทํา การอนุมัติ การเบิกจ่าย การ
ปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณที่เน้นการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแบบ Output - 
Outcome โดยเป็นการสร้างฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐ แบบ Matrix และ Online 
Real Time ซึ่งทุกส่วนราชการเร่ิมใช้งานระบบจริง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ซึ่งรัฐบาลจะใช้ GFMIS 
เป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการคลังและปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างทันท่วงที 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐ หมายความว่า เงินที่รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง 
เป็นจํานวนที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่
ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

4 .  ส่ วน ง าน  หมายความ ว่ า  ส่ วน ง านตามมาตรา  9 ของพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยแบ่งออกเป็น 1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 2) สํานักงาน
อธิการบดี 3) สํานักงานวิทยาเขต 4) คณะ 5) วิทยาลัย 6) สถาบัน 7) สํานัก 

5. เงินงบประมาณแทนกัน หมายความว่า กรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบิกแทนให้กับ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 

6. เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า เงินที่รับมาในลักษณะเงินนอกงบประมาณ เพ่ือ
ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของเงิน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดบัญชีรองรับในทุกปี 

7. เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือ
ได้รับไว้ เป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด 
ที่ต้องนําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

8. มหาวิทยาลัยในกํากับ หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ (National 
University) หรือที่เรียกว่า “มหาวิทยาลัย นอกระบบ” คือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการบริหาร
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จัดการอิสระแยกจากส่วนราชการ (Autonomous University) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปในรูป 
“งบประมาณแบบวงเงินรวม” หรือ “งบประมาณในรูป เงินก้อน” (Block Grant) ที่รัฐบาลจัดสรรให้
เป็นรายปีโดยตรงผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือนําไปใช้จ่ายตามความจําเป็น
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐและเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

9. กองคลัง หมายความว่า กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10. กองยุทธศาสตร์ หมายความว่า กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
11. ส่วนงาน หมายความว่า ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรา 

9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
12. ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หมายความว่า หน่วยงานราชการภายใน

ราชอาณาจักรไทยที่มีสถานะเป็นส่วนราชการที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
13. เจ้าของงบประมาณ หมายความว่า ส่วนราชการ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา องค์กร

ต่างๆ 
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บทท่ี  2 
โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าท่ี 

 
 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่กําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และบริการทางด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการ
ดําเนินงานของกองคลังประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 
 1. ประวัติกองคลัง 
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 3. โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 4. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 
2.1 ประวัติกองคลัง 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดต้ังตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดีเป็นกองต่าง ๆ 6 กอง และแต่ละกองแบ่งเป็น
แผนกต่าง ๆ ซึ่งมีกองต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองการเจ้าหน้าที่ 
  4. กองแผนงาน 
  5. กองบริการการศึกษา 
  6. กองบํารุงรักษาอาคารและสถานที่  
  และกองคลังเป็นหน่ึงในน้ัน จึงได้มีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นับแต่น้ันเป็นต้นมา  
 ในปัจจุบันนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา หน้าที่ 25 เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการเป็นหน่วยงาน
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเอง จากเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของรัฐ
โดยตรง การเปลี่ยนแปลงให้มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการน้ัน ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการภายในด้วยตัวเองได้  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วน
งาน และหน่วยงาน กับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของสํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของ
มหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของ
หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้แบ่งหน่วยงานย่อย
ของกองคลัง ดังน้ี 
 1. งานงบประมาณ 
 2. งานพัสดุ 
 3. งานการเงิน 
 4. งานบัญชี 
 โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงิน การ
บริหารลูกหน้ี บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน การบัญชี รายงานการเงิน
และบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจําหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดทําสัญญา และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 2.2.1 วิสัยทัศน์ 
  กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานช้ันนําด้านการบริหารการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ 

 2.2.2 พันธกิจ 
  1. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการ
รักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
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  2. สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
  3. บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.2.3 ค่านิยม 
  บริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม นําองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเป็น
เครือข่าย 
 F Friendship ความเป็นมิตร 
 I Intelligent องค์ความรู้ 
 N Network เครือข่าย 
 A Attitude ทัศนคติ 
 N New Innovation นวัตกรรมใหม่ 
 C Customers ผู้รับบริการ 
 E Ethic จริยธรรม 

 2.2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
  ความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 

 2.2.5 เป้าประสงค์หลัก 
  1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2. การบริการที่เป็นเลิศ 
  3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลังและพัฒนาของเครือข่ายการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเข้มแข็ง 
  4. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานสูง มีความผาสุกในการทํางานและมีความผูกพันต่อ
องค์กร 

 2.2.6 สมรรถนะหลัก 
  กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการทํางานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service และ
ระบบ e-Ordering 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 2.3.1 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มี
ผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกํากับดูแลการ
ดําเนินงานด้านการคลังและการพัสดุ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อํานวยการกองคลัง 

หน่วยอํานวยการ 

งานพัสดุ งานงบประมาณ งานการเงิน งานบญัช ี

 1) ภารกิจการ
ตรวจสอบ 
2) ภารกิจการควบคุม
งบประมาณ 
3) ภารกิจการจัดทํา
ใบสั่งจ่าย 
4) ภารกิจการเบิกจ่าย

1) ภารกิจจัดซ้ือจดัจ้าง 
2) ภารกิจบริหาร
สัญญา 
3) ภารกิจบริหารพัสดุ 

1) ภารกิจรับเงิน 
2) ภารกิจจ่ายเงิน 
3) ภารกิจเงินยืมทด
รองจ่าย 
 

1) ภารกิจการบัญชี 
2) ภารกิจการลงทุน
และรายงานการเงิน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.3.2 โครงสร้างอัตรากําลังกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  โครงสร้างอัตรากําลังของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจํานวน
ทั้งสิ้น 75 อัตรา โดยจําแนกตามประเภทตําแหน่ง และแสดงตามงานที่สังกัด ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  แสดงโครงสร้างอัตรากําลังกองคลัง 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
(1) 

ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบดี 
(1) 

หน่วยอํานวยการ หัวหน้า 
งานงบประมาณ 

(1) 

หัวหน้า 
งานพัสดุ 

(1) 

หัวหน้า 
งานการเงิน 

(1) 

หัวหน้า 
งานบัญชี 

(1) 

(22) 
-นั ก วิ ช ากา ร เ งิ น
และบัญชี (20) 
- พ นั ก ง า น
ปฏิบัติงานท่ัวไป (2)

(6) 
-เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป (1) 
-นั ก จั ด ก า ร ง า น
ท่ัวไป (2)  
-นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี  
สารสนเทศ (1) 
-พนักงาน ธุรการ 
(1) 
- พ นั ก ง า น
ปฏิบัติงานท่ัวไป (1) 

(18) 
-นักวิชาการพัสดุ (16) 
-พนักงาน
ปฏิบัติงานท่ัวไป 
(1) 
-พนักงานพัสดุ (1) 

(14) 
-นั ก วิ ช ากา ร เ งิ น
และบัญชี (10) 
- พ นั ก ง า น
ปฏิบัติงานท่ัวไป (3) 
-นักบัญชี (1) 

(10) 
-นักบัญชี (8) 
-นั ก วิ ช ากา ร เ งิ น
และบัญชี (2) 
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 2.3.3 ข้อมูลบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
         บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 75 อัตรา 
โดยจําแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
             1. จําแนกตามประเภทบุคลากร 
 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จํานวน 17 อัตรา 
 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จํานวน 28 อัตรา 
 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)  จํานวน 19 อัตรา 
 4) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 อัตรา 
 5) ลูกจ้างประจํา จํานวน   1 อัตรา 
             2.  จําแนกตามประเภทตําแหน่ง 
 1) ผู้อํานวยการกอง จํานวน   1 อัตรา 
 2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 34 อัตรา 
 3) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 17 อัตรา 
 4) นักบัญชี จํานวน 10 อัตรา 
 5) พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จํานวน   7 อัตรา 
 6) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน   2 อัตรา 
 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน   1 อัตรา 
 8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   1 อัตรา 
 9) พนักงานธุรการ จํานวน   1 อัตรา 
 10) พนักงานพัสดุ จํานวน   1 อัตรา 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      2.3.4 โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี           
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  แสดงโครงสร้างอัตรากําลังงานงบประมาณ 
 
 

นางพรรณี ศักด์ิทัศนา 
หัวหน้างานงบประมาณ 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

กลุ่มภารกิจ 
ควบคุมงบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ตรวจสอบ 

กลุ่มภารกิจ 
จัดทําใบส่ังจ่าย 

กลุ่มภารกิจ 
เบิกจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้าง 

1. นางสมพิศ โคตรนรินทร์
นักวิชาการเ งินและบัญชี  
ชํานาญการพิเศษ 
2. นางสุภาภรณ์ ราชตรี 
นักวิชาการเ งินและบัญชี  
ปฏิบัติการ 
3. นางธัญรัตน์ ฤทธิลา 
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป 
4. นางปัทมาภรณ์ วิจารณ์
พล นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 

1. นางฐิติรัตน์ นาวัลย์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
2. นางสุรางค์ วิถีเทพ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
3. นางจิตติมา อินธิราช  
พนักงานปฏิบัติงานท่ัวไป ชํานาญงาน 
4. นางยุภาวดี ศรีน้อยพรม 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
5. นางอนงนาฏ ทองนาค 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ชํานาญการพิเศษ 
6. นางสาวสุพัตรา ก้อนชารี 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
7. นางยุพา เศรษฐจรรยา 
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
8. นางสาวชุติมา ศรีประไหม 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
9. นางสาวกุฎากร ทองจันทร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

1. นางกัญณิกา สัตนาโค 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. นายสรรพสิทธิ์ นักมวย 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติการ 
3. น า ง พิ ศ มั ย  ท้ า ว เ พ ช ร
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ชํานาญการ 
4. นายธวัชชัย สุดวิลัย 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
5. นางกนกพร ภวภูตานนท์  
ณ มหาสารคาม  
นั กวิ ช าการ เ งินและบัญชี  
ชํานาญการ 
 
 

 

1. นางศิริเพ็ญ เชี่ยวธนะกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ชํานาญการ 
2. นางสาวมัลลิกา แก้วเกิด
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ชํานาญการ 
3. นางสาวนภัสสร มงคลกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติการ 
4. นางชลธิดา วงษ์ละคร
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 3.4.1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
ออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละงาน ดังน้ี 
  1. งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจการตรวจสอบ มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอใช้
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องในการ
เบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คําปรึกษาผู้ใช้บริการและเครือข่ายการคลังและพัสดุ  
กําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุ บัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2) ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการบันทึกฐานข้อมูล
ทะ เ บียน เจ้ าห น้ี  การ จัดทํ า ใบ เ บิกจ่ าย  ( Barcode) ควบคุมการ ใ ช้จ่ ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่ได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน่วยงานอ่ืนให้เบิกแทน และเงินนอก
งบประมาณมหาวิทยาลัย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ  
   3) ภารกิจการจัดทําใบสั่งจ่าย มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายและจัดทําใบสั่งจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีตามภาระผูกพัน  และรายงานการ
การจัดทําใบสั่งจ่าย 
   4) ภารกิจการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การหักเงินสะสมและสมทบเพื่อส่งสํานักงาน
ประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการหักหน้ีบุคคลที่สามตาม
ข้อตกลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านระบบจ่ายตรง (งบบุคลากร : ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา) และระบบ e-pension (บําเหน็จบํานาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงิน
อุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดทําใบเบิกจ่าย (Barcode) และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่เบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง 
  2. งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (วัสดุ 
ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างก่อสร้าง) ให้กับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยวิธีการ
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กําหนด 
   2) ภารกิจบริหารสัญญา มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดทําสัญญา ตรวจสอบ
สัญญา แก้ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอ
ราคา หลักประกันสัญญา เป็นต้น เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และกําหนดหมายเลขทรัพย์สินในระบบ 
KKUFMIS 
   3) ภารกิจบริหารพัสดุ มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ (การ
รับเข้า – จ่ายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปี และการจําหน่ายพัสดุ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนด 
  3. งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและนําส่ง
เงิน ให้บริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
   2) ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนบุคลากร (ค่าล่วงเวลา ค่าเงินเวร ค่าเบ้ีย
ประชุม ค่าตรวจงานจ้าง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจ้าหน้ีการค้าภายนอก บุคคลภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น และการบริหารสภาพคล่อง และสํารองเงินเพ่ือชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีการค้า 
บุคลากร ส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
การประสานงาน และเอกสารที่เก่ียวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบ
การรับชําระเงินและการจ่ายเงินให้สามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   3) ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติการ
ยืมเงินทดรองจ่าย การรับชําระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรองจ่ายรายเดือน และราย
ปี การติดตามและรายงานหน้ีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชําระและจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย   
  4. งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจการบัญชี มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้านรายรับ 
รายจ่าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการจําแนกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการรับเงินและ
การจ่ายเงิน รวมถึงการดําเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 
   2) ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการ ดังน้ี ด้าน
การลงทุน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงาน และเอกสารที่เก่ียวข้องใน
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การลงทุนของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และด้านการรายงานการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบรายการข้อมูลรายเดือน ราย
ไตรมาสและรายปี และปิดบัญชี เพ่ือนําส่งข้อมูลประจําเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินรายเดือน รายไตรมาสและรายปี นําเสนอ ตามความต้องการของผู้บริหารเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 
  5. หน่วยอํานวยการ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจรับ - ส่งหนังสือ มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารเอกสาร ต้ังแต่การรับ - ส่ง
เอกสาร การติดตามและค้นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติทําลายหนังสือราชการ 
   2) ภารกิจบริหารทั่วไป มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด้าน
การประชุม การบริหารงานทั่วไป การจัดทําและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําปี การ
จัดทําข้อตกลงและการรายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
   3) ภารกิจสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลประสานงานกลางระหว่าง
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบ วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงิน 
การพัสดุ จากระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณาการจัดทํารายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และยังทํา
หน้าที่ด้านฝ่ายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพ่ือนําข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ
ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
 
 3.4.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง  
  ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งสายงานนักบัญชี ที่กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การกําหนดช่ือตําแหน่ง และมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้ระบุบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ดังน้ี  

 1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
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 1)  ด้านการปฏิบัติการ 
    (1) จัดทําบัญชี จัดทํารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทํา
ประมาณการรายได้ รายจ่ายประจําปี พร้อมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความ
เคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทาง
การเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและ
รายงานการเงินของหน่วยงาน เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
  (2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ - จ่ายเงิน เพ่ือให้การ
รับ - จ่ายเงินขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทํา
ฎีกา ตรวจสอบการต้ังฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจัดทําและดําเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ เพ่ือการดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจําเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  (3)  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยก
ประเภท ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและรายงานการเงินและ
บัญชีต่างๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดให้เป็นปัจจุบัน 
  (4)  ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชี ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ เก่ียวกับเงิน 
การงบประมาณ และการบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
  (5)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
 2) ด้านการวางแผน 
     วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 3) ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4) ด้านการบริการ 
  (1)  ให้คําปรึกษา แนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงิน
และบัญชี รวมท้ังตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิชาการ
เงินและบัญชี เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 

 3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
    ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 3.4.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
    บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของนางสุภาภรณ์  ราชตรี ตําแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี ระดับปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน มีดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) จัดทํารายงานการใช้จ่ายอุดหนุนจากรัฐ เงินงบประมาณแทนกัน เงินนอก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน รายงานการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อม
ปีงบประมาณ และรายงานอ่ืนๆ ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานทั้งภายนอกและ
ภายใน 
  (2) ตรวจสอบรายงานด้านงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทําฎีกาต้ังเบิก
เงินที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ เงินสวัสดิการ และการตรวจสอบรายงานการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 
ในระบบ GFMIS 
  (3) ตรวจสอบข้อมูลการต้ังงบประมาณ รายละเอียดการต้ังรายการงบลงทุน ตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบรายละเอียด/บันทึกข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
และการบันทึกใบสั่งจ่ายเงินเดือนและหน้ีบุคคลที่ 3 ในระบบ KKUFMIS 
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  (4) ศึกษา วิเคราะห์ คัดกรองรายละเอียดเรื่องที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การใช้จ่าย
งบประมาณ เรื่องเก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใหม่ที่ไม่มีเกณฑ์การ
เ บิ ก จ่ า ย เ พ่ื อ จั ดทํ า ร ะ เ บี ยบว า ร ะ เ สนอ ต่ อคณะกร รมกา รบริ ห า รก า รคลั ง และ พัส ดุ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณา  
  (5) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินแก่
เจ้าหน้าที่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. ด้านการวางแผน 
  (1) การร่วมวางแผนการปฏิบัติงานด้านการทํางานตามแผนยุทธศาสตร์ของกองคลัง  
  (2) การวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเอกสารเพ่ือขอบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานงานด้านข้อมูลรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสบัญชีย่อย ประจําปีที่ได้รับ
อุดหนุนจากรัฐกับสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เพ่ือจัดทําฎีกาขอเบิกเงินอุดหนุนจากรัฐเข้าใน
บัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (2) ประสานงานด้านข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณกับหน่วยงานภายใน (กอง
ยุทธศาสตร์และส่วนงานต่างๆ) และหน่วยงานภายนอก (สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง) 
  (3) ช้ีแจงข้อมูลและให้รายละเอียดเก่ียวกับการขอกันเงินเหลื่อมปีที่ได้รับงบประมาณ
จากรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษแก่สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง 
  (4) ประสานงานการขอเบิกเงินสวัสดิการกรณีที่จะต้องขอทําความตกลงกับ
กรมบัญชีกลางก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลางในระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้คําปรึกษาและแนะนําเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ 
เงินสวัสดิการ เงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ 
  (2) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการจัดทําเรื่องที่ไม่มีระเบียบ วิธีการ หรือ
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเพ่ือเสนอเรื่องขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพิจารณาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้อง 
  จากบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้เลือกการปฏิบัติงานเก่ียวการใช้จ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทท่ี  3 
ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี
ระเบียบ หลักเกณฑ์และกรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องดังน้ี 

3.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  
ตามความในมาตรา 7 กําหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาช้ันสูง  

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม” 

และตามความในมาตรา 15 ได้กําหนดไว้ว่า “รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปน้ี 
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัย (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุนดังกล่าว (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับและค่าบริการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราช
พัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ (7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน” 
  ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ง บป ร ะ ม าณแทนกั น แ ล ะ เ งิ น น อ ก ง บป ร ะ ม าณขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงถือว่าเป็นการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 คือการทําการ
สอน วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงเป็นการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (2) เงินและ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย  
 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

 ตามความในหมวด 2 ประเภทที่มาของรายได้และการใช้จ่าย ข้อ 12 ได้กําหนดไว้
ว่า “ประเภทและที่มาของรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่
รัฐบาลจัดสรรให้ (2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง 
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ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจาก
การลงทุนหรือการร่วมทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการ
ใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้หรือจัดหาประโยชน์ 
(7) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก (8) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ  
การวิจัยและการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์ (9) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน” 

ตามความในข้อ 13 ได้มีการกําหนด “การใช้จ่ายรายได้ประเภทต่างๆ ไว้ดังน้ี  
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอ่ืนๆ ที่รัฐบาลจัดสรรให้และรายได้จากการดําเนินงานทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ให้ใช้จ่ายได้ในกิจการของมหาวิทยาลัยที่จําเป็นตามความเหมาะสมในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ให้จ่ายได้ตาม
เง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้ ถ้ามิได้กําหนดไว้ให้ใช้จ่ายได้ในกิจการของมหาวิทยาลัย (3) เงินกองทุนที่
รัฐบาลจัดต้ังขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าวให้ใช้จ่ายตามท่ีรัฐบาลกําหนด หาก
มิได้กําหนดให้ใช้จ่ายได้ในกิจการของมหาวิทยาลัยที่จําเป็น ตามความเหมาะสมในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (4) เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์
จากกองทุนดังกล่าวให้ใช้จ่ายตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(5) เงินที่มหาวิทยาลัยรับไว้โดยมีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่ต้องคืนไม่ว่าด้วยเหตุแห่งกฎหมาย สัญญา
หรือเหตุอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ให้คืนเจ้าของตามเง่ือนไขหรือเวลานั้น ในกรณีที่พ้นระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีเจ้าของมารับคืนให้เงินรับฝากที่เหลืออยู่น้ันเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ให้ใช้จ่ายตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

และตามความในหมวด 3 การงบประมาณ ข้อ 15 (4) ได้กําหนดว่า “ให้งบประมาณ
รายจ่าย มีประเภทของค่าใช้จ่าย ดังน้ี (4.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการบริหารงาน
บุคคล รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง (4.2) 
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว (4.3) ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและระบบ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกายภาพ รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว (4.4) เงินอุดหนุนดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้
จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและรายจ่ายโครงการต่างๆ เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ภายในปีงบประมาณ (4.5) ค่าใช้จ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายตาม
ประเภทรายจ่าย (4.1) – (4.4) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายแต่ละประเภทรายจ่าย ให้มหาวิทยาลัยกําหนด” 
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ต าม ข้ อ บั ง คั บ มห า วิ ท ย า ลั ย ข อนแ ก่ น  ว่ า ด้ ว ย ก า ร งบปร ะม าณ  ก า ร เ งิ น  
การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่า เงินงบประมาณแทนกันและเงินนอก
งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามข้อ 12(2)และ(5) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของงบประมาณ โดย
สามารถใช้จ่ายได้ตามประเภทของค่าใช้จ่ายตามความในข้อ 15(4) ทั้งน้ีจะต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเจ้าของงบประมาณและหลักเกณฑ์เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

3.3 เงินงบประมาณแทนกัน 
3.3.1 ความหมาย 

เงินงบประมาณแทนกัน หมายความว่า บรรดาเงินงบประมาณทั้งปวงที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยการตอบรับเป็นผู้เบิกแทนให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ และส่วนราชการเจ้าของงบประมาณโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือ
ดําเนินการเบิกจ่ายแทนตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงร่วมกัน และบริหารจัดการงบประมาณโดยต้ัง
งบประมาณในระบบ KKUFMIS ไว้ที่แหล่งเงิน 7 (เงินเบิกแทน ม.ในกํากับ) และหากมีเงินเหลือจ่ายใน
การดําเนินการให้นําเงินส่งคืนให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

3.3.2 ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ท น กั น  ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/ว 355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันเป็นกระบวนการด้านการเบิกจ่าย
ภายใต้ระบบการบริหารงบประมาณ กรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทนกัน ใช้เพ่ือการ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการได้รับโอนเงินจากส่วนราชการที่มีฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ ผ่านระบบบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย โดยส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่
มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทน จะต้องขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/ว 355, 12 ตุลาคม 2550, หน้า 3, ข้อ 7) เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอ่ืน (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558, 17 กรกฎาคม 
2558, มาตรา 5 วรรค 2) และเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทนได้ 
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ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจึงแจ้งความประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินยอมเป็นผู้เบิก
แทนแล้ว ให้จัดทําแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันส่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือเสนอให้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามยินยอมรับเป็นผู้เบิกแทน และส่งคืนเอกสารใบแจ้งการเบิก
แทนพร้อมสําเนาบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหนังสือแจ้งตอบรับการเป็นผู้เบิกแทน
ให้กับส่วนราชการเจ้าของงบประมาณต่อไป 

 

3.3.3 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันดําเนินการโดยอ้างอิงตาม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/ว 355, 12 ตุลาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แทนกันในระบบ GFMIS ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1)  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันจะต้องไม่เป็นการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

2)  ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้เบิกแทน ดําเนินการดังน้ี 
2.1 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริหารงบประมาณที่ได้รับมอบให้

เบิกแทนเสมือนเงินงบประมาณปกติของตนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของงบประมาณ 
และจะต้องเบิกไม่เกินวงเงินที่ได้รับมอบหมายให้เบิกแทน 

2.2 กรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสงค์ให้หน่วยเบิกจ่ายใน
สังกัดที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสรรเงิน
งบประมาณที่ได้รับไปหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวภายหลังจากที่ได้รับโอนเงินจากส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณแล้ว 

2.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันรายการใด หากยังไม่
สามารถก่อหน้ีผูกพันหรือเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
ผู้ดําเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกระทรวงการคลัง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

2.4 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ี
เบิกแทนให้เจ้าของงบประมาณทราบเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

2.5 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้จัดเก็บเอกสารและหลักฐานใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน รวมทั้งหลักฐานการจ่าย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3)  โดยหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางดังกล่าว ได้กล่าวไว้สุดท้ายในข้อ 
7 ว่า “กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวหรือที่ไม่ได้กําหนดไว้ในหนังสือน้ี ให้
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของงบประมาณขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง” 

ทั้งน้ี สามารถสรุปได้ว่า หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณแทนกันเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือขอทําความตกลงที่เจ้าของงบประมาณได้ทําความตกลง
ไปในแต่ละส่วนราชการ ภายใต้เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการและกรอบการดําเนินการตาม
หนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้น  

3.3.4 กรอบแนวคิดในการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 
   กรอบแนวคิดในการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันเป็นกระบวนการที่แบ่ง

ประเภทของงบประมาณที่รับรู้เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเป็นงบประมาณเบิกแทนกัน 
โดยมีลักษณะของการได้มาและวิธีการดังแสดงตามภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดในการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกนั  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงการคลัง 
อนุมัติให้ 

ม.ขอนแก่นเป็นผ้เบิก

บริหารจัดการ
งบประมาณภายใต้ระบบ 
KKUFMIS (แหล่งเงิน 7)

ม.ขอนแก่น 
ยอมรับเป็นผู้เบิกแทน 

เงินงบประมาณแทนกัน 

เจ้าของงบประมาณคือ
ส่วนราชการภายนอก  

ม.ขอนแก่น 

ปิดโครงการ 
- รายงานการดําเนินการโครงการตาม
วัตถุประสงค ์
- ส่งคืนเงินเหลือจ่าย+ดอกผล(ถ้าม)ี 

ใช้จ่ายตามวิธีการและ
หลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลังกําหนด 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.4 เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.4.1 ความหมาย 
เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายความว่า บรรดาเงินงบประมาณ

ทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ที่ตกลง
ร่วมกันกับเจ้าของงบประมาณโดยมีเง่ือนไขในการใช้จ่ายเงินโดยมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดบัญชีเงินฝาก
เพ่ือใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินดังกล่าว กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
และบริหารจัดการงบประมาณโดยต้ังงบประมาณในระบบ KKUFMIS และต้ังงบประมาณไว้ที่แหล่ง
เงิน 4 (งบประมาณภายนอก มข.) เบิกแทน โดยเงินนอกงบประมาณจะประกอบด้วยเงินดังน้ี 

1) เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 

2) เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ 

3) โครงการกระจายแพทย์หน่ึงอําเภอหน่ึงทุน  
4) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาโท - เอก 
5) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพลังงานทดแทน 
 
3.4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่รับมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึง

ที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของงบประมาณ โดยมีเง่ือนไขจะต้องเปิดบัญชีไว้เพ่ือรองรับเงินและดําเนินการ
เบิกเงินงบประมาณนั้นและจะต้องใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของงบประมาณและ
เมื่อสิ้นสุดโครงการมีเงินเหลือจ่ายจะต้องส่งคืนเจ้าของงบประมาณ” กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.4.3 กรอบแนวความคิดด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

        ก ร อ บ แ น ว ค ว า ม คิ ด ด้ า น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม าณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงดังภาพที่ 5 ดังน้ี 

 

 
 

1.1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพท่ี 5 กรอบแนวความคิดด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
เงินนอกงบประมาณ 

ม.ขอนแก่น 

เจ้าของงบประมาณ 
- ส่วนราชการายนอก ม.ขอนแก่น 
- นติิบคุคล/บุคคลธรรมดา 

เปิดบัญชี ม.ขอนแก่น 
ภายใต้ชื่อโครงการ 

บริหารจัดการ
งบประมาณภายใต้ระบบ 

KKUFMIS 
(แหล่งงบประมาณ 4) 

ใช้จ่ายงบประมาณตาม
วัตถุประสงค์โครงการ/
MOU ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกําหนด

ปิดโครงการ 
-   รายงานผลการดําเนิน

โครงการตาม
วัตถุประสงค์ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทท่ี  4 
ขั้นตอน/เทคนิคการปฏบิตัิงาน 

 
 

การเ บิกจ่ าย เ งินงบประมาณแทนกันและการเ บิกจ่ าย เ งินนอกงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีขั้นตอนแตกต่างกัน  แต่มีลักษณะคล้ายกันคือเป็นงบประมาณที่
มหา วิทยาลัยขอนแก่นไ ด้รับจากหน่วยงานภายนอกซึ่ งถือ เ ป็นรายไ ด้ประเภทหนึ่ งของ
มหา วิทยาลั ยขอนแ ก่นตามพระราช บัญญั ติ มหา วิทยาลั ย ขอนแ ก่น  พ .ศ .  2558 และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนําเอางบประมาณที่ได้รับมาบริหารจัดการภายใต้ระบบ KKUFMIS โดยแยก
ประเภทแหล่งงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอน/เทคนิคการปฏิบัติงานได้ดังน้ี 

4.1 เงินงบประมาณแทนกัน 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกระบวนการกรณี

ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผูเ้บิกแทนกัน โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ 4 ส่วนดังน้ี 
1. กระบวนการตอบรับเปน็ผู้เบิกแทนกัน  

  เป็นกระบวนการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
จะต้องดําเนินการตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดเพ่ือขอทําความตกลงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นผู้เบิกแทน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมิใช่ส่วน
ราชการจึงไม่สามารถจะดําเนินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ได้ โดยประกอบด้วยขั้นตอนการ
ดําเนินการดังปรากฏใน ภาพที่ 6 ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กระบวนการตอบรับเป็นผู้เบิกแทนกัน

อนุมัติ

กรมบัญชีกลาง ส่วนงาน กองคลังส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

จัดทําข้อเสนอโครงการ

พิจารณาอนุมัติ
ข้อเสนอโครงการ

จัดทําข้อตกลง
ความร่วมมือ

ขอทําความตกลง
กับกรมบัญชีกลาง พิจารณา

หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

แจ้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้เป็นผู้เบิกแทน

จัดทําหนังสือแจ้งกองคลัง
ดําเนินการ

จัดทําเอกสารตอบรับ
การเป็นผู้เบิกแทน

จัดส่งเอกสารตอบรับ
การเป็นผู้เบิกแทน

ส้ินสุด

เร่ิมต้น

เอกสารใบเบิกแทน
+เลขท่ีบัญชีธนาคาร

 
 

ภาพท่ี 6 กระบวนการตอบรับเป็นผู้เบิกแทนกัน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากภาพที่ 6 แสดงกระบวนการตอบรับเป็นผู้เบิกแทนกัน โดยเริ่มต้นจากการที่ส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประสานงานเพื่อจะดําเนินโครงการใด
โครงการหน่ึง โดยส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีความประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 

1) ส่วนงานจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการเพ่ือส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติโครงการ ดังแสดงตัวอย่างตามภาพที่ 7 – 9  



28 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 7 แสดงตัวอย่างหนังสือข้อเสนอโครงการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 8 แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 9 แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการ (ต่อ) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจัดทําหนังสือขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางโดย
ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในการที่จะขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ เบิกแทนกัน เพ่ือให้
กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ  

3) กรณีกรมบัญชีกลางไม่อนุมัติ จะดําเนินการส่งเรื่องคืนให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณเพ่ือแก้ไขหรือช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติม 

4) กรณีกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วอนุมัติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทน 
กรมบัญชีกลางจะดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติในการดําเนินการส่งให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณถือปฏิบัติ ดังแสดงตัวอย่างตามภาพที่ 10 – 11 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 10 ตัวอย่างหนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันจากกรมบัญชีกลาง กรณีเจ้าของ 
            งบประมาณขอทําความตกลงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกจ่ายแทนกนั 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอย่างหนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันจากกรมบัญชีกลาง กรณีเจ้าของ 
              งบประมาณขอทําความตกลงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกจ่ายแทนกัน (ต่อ) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจัดทําหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงการให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทน ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 12 

 
ภาพท่ี 12 ตัวอย่างหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทนกัน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ข้อสังเกต/เทคนิคการปฏิบัติงาน : ในขั้นตอนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจัดทํา
หนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทน สิ่งที่ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณจะต้องแนบเอกสารที่สําคัญอย่างน้อย 1 รายการ คือ แบบฟอร์มใบแจ้งการ
เบิกจ่ายงบประมาณแทนกันจํานวน 2 ฉบับ  

6) ส่วนงานที่เป็นเจ้าของโครงการจัดทําหนังสือแจ้งกองคลัง เพ่ือดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องโดยแนบเอกสารที่สว่นราชการเจ้าของงบประมาณส่งมาด้วย ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 13 
 

 
ภาพท่ี 13 ตัวอย่างหนังสือแจ้งจากส่วนงานถึงกองคลัง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อสังเกต/เทคนิคการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนส่วนงานที่เป็นเจ้าของโครงการจัดทํา
หนังสือแจ้งกองคลัง เป็นขั้นตอนการดําเนินการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ส่วนงานที่เป็นผู้ดําเนินโครงการส่งเรื่องแจ้งกองคลังให้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มิให้ส่วน
งานดําเนินการเองเน่ืองจากเก่ียวข้องกับการจัดทําทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณแทนกัน และ
อํานาจในการลงนามเอกสารยอมรับการเป็นผู้เบิกแทนกันของอธิการบดี เน่ืองจากเงินงบประมาณ
แทนกันอธิการบดีมิได้มอบอํานาจให้คณบดีในการดําเนินการแทนได้ 

7) กองคลังดําเนินการจัดทําเอกสารเพ่ือเสนออธิการบดีลงนาม ดังรายการต่อไปน้ี 
    7.1 หนังสือภายนอกถึงส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเพ่ือแจ้งการตอบรับเป็นผู้

เบิกแทน 
7.2 ใบแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันจํานวน 2 ฉบับ  
7.3 สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะให้ส่วนราชการเจ้าของ

งบประมาณโอนเงินเข้า 
7.4 แบบฟอร์มรายละเอียดการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี (กรณีส่วนราชการเจ้าของ

งบประมาณต้องการเพ่ิมเติม) 
ดังแสดงตัวอย่างตามภาพที่ 14 – 17 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 14 หนังสือภายนอกถึงส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเพ่ือแจ้งการตอบรับเป็นผู้เบิกแทนกัน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
ภาพท่ี 15 แบบฟอร์มใบแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 16 ตัวอย่างสําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ภาพท่ี 17 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี 

8. จัดส่งเอกสารตามข้อ 7.1-7.4 ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ โดยเอกสารตามข้อ 
7.2 จะส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจํานวน 1 ฉบับ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเก็บไว้เพ่ือ
เป็นหลักฐานการเป็นผู้เบิกแทนกันจํานวน 1 ฉบับ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 
   กระบวนการเ บิกจ่ ายเงินงบประมาณแทนกันเ ป็นกระบวนการกรณีที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เบิกแทนส่วนราชการและได้ดําเนินการตอบรับเป็นผู้เบิกแทนไปเรียบร้อย
แล้ว ดังแสดงขั้นตอนการดําเนินการตามภาพที่ 18 - 20 

กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน-P1

ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ กองยุทธศาสตร์กองคลังส่วนงาน

เร่ิมต้น

เบิกเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งการโอนเงิน
เข้าบัญชี มข. 

แจ้งกองคลังตรวจสอบ
เงินในบัญชี มข.

ตรวจสอบเงิน
โอนเข้าบัญชี มข.

ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ส่วนราชการเจ้าของ

งบประมาณ

แจ้งต้ังงบประมาณ ตรวจสอบ
รายละเอียด

บันทึกต้ังงบประมาณ
ในระบบ KKUFMIS

แจ้งข้อมูลการต้ัง
งบประมาณในระบบ

KKUFMIS

ตรวจสอบ
งบประมาณใน
ระบบ KKUFMIS

1

ใบเสร็จรับเงิน

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

 
ภาพท่ี 18  กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน (หน้าที่ 1) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ภาพท่ี 19 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน (หน้าที่ 2) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน-P3

กรมบัญชีกลาง กองคลังส่วนงานส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ

2

ขออนุมัติกันเงินเน่ืองจาก
โครงการยังไม่สิ้นสุด

พิจารณา
การขอกันเงิน

เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

แจ้งอนุมัติกันเงิน

แจ้งอนุมัติกันเงิน

แจ้งอนุมัติกันเงิน

ดําเนินโครงการ

3

ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

แจ้งไม่อนุมัติการกันเงิน

แจ้งไม่อนุมัติการกันเงิน

แจ้งไม่อนุมัติการกันเงิน

สรุปผล
การดําเนินโครงการ

เอกสารส่งคืนเงินเหลือจ่าย/
ข้อมูลโครงการ

บันทึกการจ่ายเงินในระบบ 
KKUFMISเพื่อส่งค ืนเงินให้

เจ้าของงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการส่งคืน
เง ินให้กระทรวงการ

คลัง ผ่านระบบ GFMIS

ตรวจสอบข้อมูล

ส้ินสุด

 
ภาพท่ี 20 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน (หน้าที่3) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากภาพที่ 18 – 20 แสดงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ต้ังแต่ได้รับ
งบประมาณจนสิ้นสุดขั้นตอนการดําเนินโครงการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผล(ถ้ามี)  
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 

1) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเบิกเงินจากระบบ GFMIS ตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณแทนกันในระบบ  GFMIS และโอนเ งินเข้า บัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามเลขที่บัญชีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งในขั้นตอนการตอบรับเป็นผู้เบิก
แทนกันพร้อมจัดทําหนังสือแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบ 

2) ส่วนงาน ได้รับข้อมูลแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย 
3) ส่วนงาน จัดทําหนังสือพร้อมแนบเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง แจ้งให้กองคลังทราบว่ามี

การโอนเงินเบิกแทนกันเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและให้กองคลังตรวจสอบรายการโอนเงิน 
4) กองคลัง ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ามีจํานวนเงิน

ถูกต้องตามรายละเอียดที่ส่วนงานที่ได้รับงบประมาณแจ้งหรือไม่  
- กรณีข้อมูลเงินโอนในบัญชีมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้องหรือไม่มียอดเงินดังกล่าวจะ
ประสานงานส่วนงานเพ่ือตรวจสอบรายละเอียด 

- กรณีเงินโอนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและจํานวนเงินถูกต้องตามรายละเอียด  
กองคลังดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน 

5) กองคลังออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
6) กองคลังดําเนินการจัดทําข้อมูลเพ่ือแจ้งกองยุทธศาสตร์ในการต้ังงบประมาณใน

ระบบ KKUFMIS พร้อมแนบเอกสารสําเนาใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการได้รับเงินมาเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7) กองยุทธศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการข้อมูลการขอต้ัง
งบประมาณ 

- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลกับกองคลัง/ส่งคืนเอกสารการ
ขอต้ังงบประมาณ 

- กรณีข้อมูลถูกต้องดําเนินการต้ังงบประมาณในระบบ KKUFMIS 
8) กองยุทธศาสตร์ดําเนินการต้ังงบประมาณในระบบ KKUFMIS ในแผนงาน

กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
9) กองยุทธศาสตร์จัดทําข้อมูลแจ้งการต้ังงบประมาณในระบบ KKUFMIS และส่งให้

กองคลัง 
10) กองคลังตรวจสอบงบประมาณตามที่กองยุทธศาสตร์แจ้งในระบบ KKUFMIS 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลกับกองยุทธศาสตร์/ส่งคืน
เอกสารการต้ังงบประมาณ 

- กรณีถูกต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
11) กองคลังจัดทําทะเบียนคุมยอดเงินงบประมาณแทนกัน 
12) กองคลังแจ้งการต้ังงบประมาณให้ส่วนงานทราบ 
13) ส่วนงานดําเนินกิจกรรม/โครงการตามที่ได้รับอนุมัติพร้อมรายงานการดําเนิน

โครงการให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบเป็นระยะตามข้อตกลงหรือสัญญา 
14) ส่วนงานภายในดําเนินกิจกรรม/โครงการมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจะ

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่กําหนดและบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบ KKUFMIS 
พร้อมรายงานผลการดําเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กําหนด  

15) กองคลังดําเนินการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินผ่านระบบ KKUFMIS 
16) กองคลังจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่สิ้นสุดในส่วนของการ

จ่ายเงินให้เจ้าหน้ีตามกิจกรรม/โครงการที่ส่วนงานดําเนินการ 
17) ส่วนงานจัดทํารายงานข้อมูลการดําเนินโครงการ รายงานผลการดําเนิน

โครงการให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
18) ส่วนงานตรวจสอบข้อมูลการดําเนินโครงการ 

18.1  กรณีสิ้นสุดงบประมาณและสิ้นสุดโครงการ ส่วนงานดําเนินการจัดทํา
ข้อมูลและส่งข้อมูลสรุปผลการดําเนินโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณและจัดทําหนังสือพร้อมแนบสําเนาข้อมูลสรุปผลการดําเนินโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ส่งให้กองคลัง  

18.2  กรณีสิ้นสุดงบประมาณแต่ยังต้องดําเนินโครงการต่อ ส่วนงานดําเนินการ
จัดทําข้อมูลของกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณส่งให้กองคลัง พร้อมรายงานส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์จะขอเก็บรักษาเงินเพ่ือดําเนินโครงการใน
ปีงบประมาณถัดไป 

19) กองคลังดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ KKUFMIS 
กับข้อมูลที่ส่วนงานที่ได้รับงบประมาณแจ้งว่าถูกต้องตรงกัน  

- กรณีข้อมูลถูกต้องดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
- กรณีไม่ถูกต้องส่งคืนข้อมูลให้ส่วนงานตรวจสอบข้อมูล 

20) กรณีสิ้นสุดโครงการ กองคลังดําเนินการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินกรณีมีเงิน
เหลือจ่ายเพ่ือจ่ายส่งคืนเงินให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ตรงกันกับข้อมูลการ
รายงานของส่วนงานที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ 

22) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณบันทึกข้อมูลการส่งคืนเงินให้กระทรวงการคลัง
ผ่านระบบ GFMIS  

23) สิ้นสุดการดําเนินการ 
24) กรณีสิ้นสุดงบประมาณแต่ส่วนงานยังต้องดําเนินโครงการต่อ กองคลัง

ดําเนินการตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายในระบบ KKUFMIS ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลที่ส่วนงานแจ้ง
ขอกันเงิน และดําเนินการจัดทําข้อมูลขออนุมัติเก็บรักษาเงินและกันเหลื่อมปีงบประมาณส่งให้ส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณเพ่ือพิจารณา 

ข้อสังเกต/เทคนิคการปฏิบัติงาน : กรณีส่วนงานงบประมาณดําเนินโครงการยังไม่
เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณและมีความประสงค์จะขอกันเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันไว้ใช้จ่าย
ตามโครงการในปีงบประมาณถัดไป การจัดทําข้อมูลการขอกันเงินมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าแผนการดําเนินงานของส่วนงานยังไม่เสร็จสิ้น โดยช้ีแจงเหตุผลการดําเนินการที่ไม่เสร็จ
สิ้นพร้อมระบุเหตุผลความจําเป็นซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาขออนุมัติเก็บรักษาเงินและกันเงินเหลื่อมปีให้เจ้าของงบประมาณและ
กรมบัญชีกลางทราบ 

25) กองคลังจัดทําเอกสารขอเก็บรักษาเงินและกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณส่งให้
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ข้อสังเกต/เทคนิคการปฏิบัติงาน : การจัดทําเอกสารของกองคลัง จะมีการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าเป็นงบประมาณเบิกแทนกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมาใน
ปีงบประมาณปัจจุบันหรืองบประมาณปีก่อนพร้อมกับพิจารณาเพ่ือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นตาม
หลักการขอกันเงินเหล่ือมปีงบประมาณและจัดทําข้อมูลการขอกันเงินให้ตรงกับเหตุผลความจําเป็น
และช้ีให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเห็นถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่ไม่เสร็จสิ้นและ
ต้องถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

26) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณตรวจสอบข้อมูลถูกต้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ 

27) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจัดทําข้อมูลขออนุมัติกันเงินเน่ืองจากกิจกรรม/
โครงการยังไม่สิ้นสุดไปยังกรมบัญชีกลาง 

28) กรมบัญชีกลางพิจารณาการขอกันเงิน หากไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กําหนด
จะดําเนินการแจ้งการไม่อนุมัติการกันเงินให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบ 

29) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณแจ้งไม่อนุมัติการกันเงินให้กองคลังทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30) กองคลังแจ้งการไม่อนุมัติการกันเงินงบประมาณแทนกันให้ส่วนงานทราบ 
31) ส่วนงานดําเนินการสรุปผลการดําเนินโครงการและสรุปค่าใช้จ่ายเพ่ือปิด

โครงการและส่งเอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการและเอกสารการใช้จ่ายเงินให้กองคลังและส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณ 

32) กองคลังจัดทําเอกสารการส่งคืนเงินเพ่ือส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ 

33) กองคลังบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ KKUFMIS เพ่ือส่งคืนเงินให้ส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณ 

34) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณตรวจสอบข้อมูลการคืนเงินและข้อมูลโครงการ 
35) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณบันทึกข้อมูลการคืนเงินให้กระทรวงการคลัง

ผ่านระบบ GFMIS 
36) สิ้นสุดการดําเนินการ 
37) กรมบัญชีกลางพิจารณาการขอกันเงินและเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กําหนดจะ

ดําเนินการแจ้งการอนุมัติการกันเงินให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบ 
38) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจัดทําหนังสือแจ้งการอนุมัติการกันเงินให้กอง

คลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบ 
39) กองคลังจัดทําหนังสือแจ้งการอนุมัติการกันเงินให้ส่วนงานทราบเพ่ือจะได้

ดําเนินโครงการต่อ 
40) ส่วนงานดําเนินโครงการและกลับเข้าส่วนกระบวนการตามขั้นตอนที่ 14 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3. ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณเบิกแทนกัน ในระบบ KKUFMIS 
ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ KKUFMIS ใช้ในกรณีที่

กองคลังหรือส่วนงานได้รับหนังสือแจ้งการต้ังงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ KKUFMIS แล้ว ซึ่งส่วน
งานสามารถดําเนินการตรวจสอบข้อมูลงบประมาณในระบบ KKUFMIS ดังแสดงในภาพที่ 21 

 
ภาพท่ี 21 เมนูการตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS 
 

จากภาพที่ 21  การตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS เป็นขั้นตอนของการ
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ KKUFMIS ซึ่งเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการบันทึกเบิกจ่าย
รวมไปถึงขั้นตอนของการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแล้วให้เลือกเมนูด้านซ้ายเข้าสู่เมนู > มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบ
งบประมาณ > รายงาน > รายงานติดตามควบคุมงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ภาพท่ี 22 เมนูรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ KKUFMIS 
 

จากภาพที่ 22 เลือกเมนู รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือจะปรากฏหน้าจอดัง
ภาพที่ 23 หน้าจอการตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 23 หน้าจอรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ ในระบบ KKUFMIS  

จากภาพที่ 23 เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ 
KKUFMIS ให้กรอกรายละเอียด ดังน้ี 

1. ปีบริหารงบประมาณ  
2. ปีงบประมาณที่ต้ังเงิน 
3. แหล่งเงิน > กรอกแหล่งเงิน 7 เน่ืองจากเงินเบิกแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะ

ต้ังไว้ที่แหล่งเงิน 7 (เงินเบิกแทน ม.ในกํากับ) 
4. คลิก                    เลือกหน่วยงานย่อย 
5. กรอกรหัสหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงรหัสของส่วนงานที่ได้รับงบประมาณ และกด        

        ด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงรายงานจากระบบ KKUFMIS ซึ่งจะปรากฏดังภาพที่ 24 
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ภาพท่ี 24 หน้าจอแสดงรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ KKUFMIS 

 

จากภาพที่ 24  ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือโดยในส่วน
ที่  จะแสดงรายละเอียดงบประมาณซึ่งประกอบด้วยข้อมูลปีงบประมาณ ปีบริหารงบประมาณ 
แหล่งของเงิน รหัสหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ รายละเอียดกองทุน กิจกรรม งานโครงการ โครงการ
ย่อย และส่วนที่  จะแสดงข้อมูลจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดซึ่งเช่ือมโยงกับส่วนที่  ซึ่ง
แสดงการแบ่งงบประมาณตามงบรายจ่าย 

ข้อสังเกต/เทคนิคการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณดังกล่าว
ข้างต้นเป็นขั้นตอนที่ดําเนินการในระบบ KKUFMIS ซึ่งบุคคลที่สามารถตรวจสอบงบประมาณดังกล่าว
ได้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิในการตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS เช่น เจ้าหน้าที่การเงินของส่วน
งานที่ได้รับงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่การเงินของกองคลัง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ในระบบ KKUFMIS 
    เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับงบประมาณแทนกันและดําเนินการต้ังงบประมาณใน

ระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานที่ ไ ด้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
จะดําเนินการตามแผนที่ต้ังไว้และเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายจะดําเนินการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยดําเนินการเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS ซึ่งกระบวนการน้ี ผู้บันทึก
ข้อมูลจะต้องรู้ข้อมูลงบประมาณแล้ว (สามารถศึกษาได้จากหัวข้อ 3 การตรวจสอบงบประมาณแทน
กัน ในระบบ KKUFMIS ) เน่ืองจากเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นที่ใช้ในการบันทึกรายการ โดยดําเนินการ  
ตามขั้นตอน ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 25 เมนูบันทึกผูกพันและเบิกจ่ายกรณีทั่วไป ในระบบ KKUFMIS 

 

ภาพที่  25 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ KKUFMIS เพ่ือบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายโดยใช้
เมนูด้านซ้ายมือ และเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบงบประมาณ > รายการ
ประจําวัน > เบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งในเมนูเบิกจ่ายงบประมาณ จะมีการเบิกจ่ายหลายประเภทดังน้ี 

1. บันทึกเบิกจ่ายกรณีจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งใช้กรณีเป็นการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบพัสดุจะต้องมีการผูกพันงบประมาณก่อนการบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย 

2. บันทึกเบิกจ่ายกรณีทั่วไป กรณีน้ีจะใช้เมื่อมีการบันทึกข้อมูลผูกพันงบประมาณไว้
เรียบร้อยแล้ว 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. บันทึกข้อมูลผูกพันและเบิกจ่ายกรณีทั่วไป ซึ่งในกรณีน้ีจะไม่มีการผูกพัน
งบประมาณไว้ โดยเมื่อบันทึกข้อมูลหน้าจอน้ีเรียบร้อยแล้วจะได้เลขที่ผูกพันงบประมาณ (F) และเลขที่
เบิกจ่าย (U) 

ซึ่งในรายละเอียดคู่มือเล่มน้ีจะอธิบายถึงหน้าจอบันทึกผูกพันและเบิกจ่ายกรณีทั่วไป 
เน่ืองจากเป็นหน้าจอหลักที่มักใช้เพราะงบประมาณที่ได้รับจะมีลักษณะเฉพาะ ส่วนงานที่ใช้จ่าย
งบประมาณจะมีเพียงส่วนงานเดียว สามารถควบคุมงบประมาณได้ไม่ได้เกิดความสับสนหรือไม่ต้องมี
การจองงบประมาณ (F) ไว้ก่อน แต่จะเป็นในลักษณะที่บันทึกข้อมูลผูกพันงบประมาณ (F) และ
เบิกจ่าย (U) ดังน้ี       

 
ภาพท่ี 26  หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย 

 

จากภาพที่ 26 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย โดยในลําดับที่  เป็นการบันทึกข้อมูล
งบประมาณทั่วไป ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียดการใช้จ่าย ดังน้ี 

1) ประเภทเรือ่ง ให้ดับเบ้ิลคลิกในกล่องข้อความสีขาวจะปรากฏหน้าจอดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
โดยในประเภทเรื่องมีกรณีเลือก ดังน้ี 
- BG ทั่วไป : เลือกในกรณีเป็นการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่การ

เบิกจ่ายเงินเดือนและการเบิกจ่ายแบบจัดซือ้จัดจ้าง 
- OTHER อ่ืนๆ : เลือกในกรณทีี่ไม่เข้าข่ายการบันทึกข้อมูล BG POและ PY ซึ่ง

ปกติไม่ค่อยเลือกใช้งาน 
- PO จัดซื้อ/จัดจ้าง : เลือกในกรณีเป็นการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายกรณีการจัดซื้อจัด

จ้างตามระเบียบพัสดุ 
- PY เงินเดือนและค่าตอบแทน : เลือกในกรณีเป็นการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย

เงินเดือน 
- โดยในกรณีตัวอย่างตามภาพท่ี 26 น้ีเป็นการบันทึกเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจึง

เลือก BG ทั่วไป 
2) ประเภทเรือ่งย่อย ให้ดับเบ้ิลคลิกในกล่องข้อความสีขาวจะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

 
โดยในประเภทเรื่องย่อยมี กรณีเลือก ดังน้ี 

- BG01 เบิกทั่วไป : ใช้ในกรณทีี่เป็นการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายทั่วไปที่ไม่ใช่การ
เบิกจ่ายเงินงบกลาง 

- BG02 เบิกงบกลาง : ใช้ในกรณีที่เป็นการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบกลาง
แหล่งเงิน 0 
โดยในกรณีตัวอย่างเป็นการบันทึกเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่มิใช่การเบิกเงินงบ

กลางจึงเลือก BG01 เบิกทั่วไป 
3) เลขท่ีเอกสารอ้างอิง จะเป็นการกรอกข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงได้ เช่น เลขที่

หนังสือบันทึกข้อความอนุมัติเบิกจ่าย เป็นต้น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4) วันที่เอกสารอ้างอิง จะเป็นการกรอกข้อมูลวันที่ เช่น วันที่ตามหนังสือบันทึก
ข้อความอนุมัติเบิกจ่าย เป็นต้น 

5) วิธีดําเนินการ ให้ดับเบ้ิลคลิกในกล่องข้อความสีขาวจะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

 
โดยในวิธีดําเนินการจะเลือก 6:อ่ืนๆ กรณีบันทึกเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิใช่

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและจะเลือกวิธีตามวิธีการทางพัสดุกรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
6) เรื่อง  

- ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก : เป็นช่องที่ใช้ในการกรอกรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุปซึ่งช่องน้ี
จะแสดงในรายงานการเบิกจ่าย 

- ช่องสี่เหลี่ยมใหญ ่: เป็นช่องที่ใช้ในการกรอกรายละเอียดของเรื่องที่เกิด
ค่าใช้จ่ายโดยหลักการกรอกขอ้มูลคือ ใคร ทาํอะไร ที่ไหน อย่างไร เป็นต้น 

7) ปีงบประมาณ 

 
    เลือกรายการปีงบประมาณปัจจุบันที่ใช้เงิน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8) แหล่งงบประมาณ 

 
เลือกแหล่งของเงิน 7 เงินเบิกแทน ม.ในกํากับ 

9) หน่วยงาน 

 
    เลือกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณหรือหน่วยงานที่งบประมาณต้ังอยู่ตามการ

ตรวจสอบรายงานงบประมาณคงเหลือ 
10) กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการย่อย, กิจกรรม, งบรายจ่าย จะดําเนินการ

กรอกข้อมูลรหสัรายการตามรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 27 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก 

 
จากภาพที่ 27 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในชีท (Sheet) รายละเอียดใบ

เบิก จะดําเนินการดังน้ี 
1. ชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก : เลขที่เอกสาร ให้กรอกเลขท่ีคุมยอดเบิกจ่าย 

2. ชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก : เจ้าหน้ี ซึ่งสามารถบันทึกรหัสเจ้าหน้ีลงในช่องได้หรือดับเบ้ิลคลิ๊ก
ที่ช่องสี่เหลี่ยมสขีาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลอืกรายการ ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3. ชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก : ประเภทเจ้าหน้ี ซึ่งสามารถบันทึกรหสัประเภท
ในช่องได้หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการเอง 
ดังน้ี 

 
- ประเภทเจ้าหน้ี 01 เจ้าหน้ีใบสําคัญ คชจ. พนักงาน เลือกรายการน้ีกรณี

เ ป็นค่าใ ช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้องกับการจ่ายเ งินให้ บุคลากรภายใน  เ ช่น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

- ประเภทเจ้าหน้ี 02 เจ้าหน้ีซื้อสินค้าจากบริษัท/ห้าง/ร้าน/องค์กรต่างๆ 
เลือกรายการน้ีกรณีเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่การซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ 

- ประเภทเจ้าหน้ี 03 เจ้าหน้ีการค้า Supplier ของสินค้าที่มีไว้เพ่ือขาย เช่น 
ยา เวชภัณฑ์ เลือกรายการน้ีกรณีเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจ่ายเงินให้
เจ้าหน้ีภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ต่างๆ 

- ประเภทเจ้าหน้ี 04 เจ้าหน้ีจ่ายตรง เลือกรายการน้ีกรณีเป็นค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินให้บุคลากรภายใน เช่นเงินเวร เงินค่าตอบแทน
อ่ืนๆ ที่มิใช่ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

4. ชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก : ภาษีมูลค่าเพ่ิม (%) กรอกรายละเอียด
เปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%) กรณีเป็นการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีการค้าที่มีหน้าที่จะต้องจ่าย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย 

5. ชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก : เลขอ้างอิง เช่น ใบส่งของ สามารถกรอก
รายละเอียดต่างๆ เข้าไปได้เพ่ือเป็นการบันทึกเตือนความจําหรือแสดงความจําเพาะเจาะจงของเร่ือง
น้ันๆ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 28 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการ 

 

จากภาพที่ 28 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการ  
ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ดังน้ี 

1. ชีท (Sheet) รายการ : รายการรายจ่าย สามารถบันทึกรหัสในช่องได้หรือดับเบ้ิล
คลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการ ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ชีท (Sheet) รายการ : จํานวนเงินที่ตัดงบฯ กรอกข้อมูลจํานวนเงินที่เบิกจ่ายสุทธิ 
3. ชีท (Sheet) รายการ : ภาษี (%) กรอกเปอร์เซ็นต์ที่จะหักมูลค่าเพ่ิมกรณีเป็น

ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการหักภาษีมูลค่าเพ่ิมสามารถข้ามขั้นตอนน้ีไป กด Enter บนแป้นพิมพ์จํานวนเงิน
ตามลําดับที่ จํานวนเงินไม่รวมภาษี – ลําดับที่  จํานวนเงินภาษี จะแสดง 

 
ภาพท่ี 29  หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet)รายการหัก 
 

จากภาพที่ 29 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการหัก ซึ่งใน
หน้าจอน้ีสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งการบันทึกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการบันทึกค่าปรับ 
กรณีมีค่าปรับโดยสามารถกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. ชีท (Sheet) รายการหัก : ประเภทการหักสามารถบันทึกรหัสในช่องได้หรือ
ดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการเอง ดังน้ี 

 
ในการเลือกข้อมูลหน้าจอน้ีส่วนใหญท่ี่ใช้บ่อยจะมีประเภทการหัก 3 แบบคือ 

- เลือก 01 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (กรณีจ่ายเงิน) ซึ่งใช้ในกรณีการหักเงินภาษี หัก ณ 
ที่จ่าย 

- เลือก 02 ค่าปรับ (รายได้) ซึง่ใช้ในกรณีการหักค่าปรับเพ่ือส่งเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- เลือก 03 ค่าปรับรอนําส่ง ซึ่งใช้ในกรณีการหักค่าปรับเพ่ือนําส่ง
กระทรวงการคลัง 

2. ชีท (Sheet) รายการหัก : รหัสเจ้าหน้ีเจ้าหน้ี ซึ่งสามารถบันทึกรหัสเจ้าหน้ีลงใน
ช่องได้ หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการซึ่งปกติ
แล้วเจ้าหน้ีในหน้าน้ีจะต้องเป็นเจ้าหน้ีรหัสเดียวกันกับชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก โดยหน้าจอจะ
ปรากฏดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ชีท (Sheet) รายการหัก : ประเภทภาษี ซึ่งสามารถบันทึกรหัสเจ้าหน้ีลงในช่องได้ 
หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการ ดังน้ี 

 
ในหน้าจอน้ีจะต้องพิจารณาประเภทการหักและจํานวนเปอร์เซ็นต์ภาษีในชีท 

(Sheet) รายการโดยส่วนใหญ่จะมีการเลือกรหัสประเภทภาษี ดังน้ี 
- รหัสประเภทภาษี 2 นิติบุคคล Vat 7% คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ ซึ่งใช้กรณี

การจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีการหักภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมาย
กําหนด 

- รหัสประเภทภาษี 3 นิติบุคคล ไม่มี Vat คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ ซึ่งใช้ใน
กรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีสภาพเป็นเป็นนิติบุคคลและไม่เข้าเกณฑ์การ
คํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ผู้จ่ายเงิน(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จะต้องมีหน้าที่ใน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามกฎหมาย 

- รหัสประเภทภาษี 5 นิติบุคคล Vat 7% ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด ใช้ในกรณีการ
จ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลและมีการคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่เป็น
นิติบุคคลที่ไม่เข้าเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย 

- รหัสประเภทภาษี 7 บุคคลธรรมดา Vat 7% คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ ซึ่งใช้
กรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีการหักภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี ณ ที่จ่ายตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

- รหัสประเภทภาษี 8 บุคคลธรรมดา ไม่มี Vat คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์  
ซึ่งใช้ในกรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาและไม่เข้าเกณฑ์
การคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ผู้จ่ายเงิน(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จะต้องมีหน้าที่
ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามกฎหมาย 



63 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- รหัสประเภทภาษี 9 บุคคลธรรมดา หักภาษีเงินได้..........% ไม่มี Vat เกณฑ์  
ซึ่งใช้ในกรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาและไม่เข้าเกณฑ์
การคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่ผู้จ่ายเงิน(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จะต้องมีหน้าที่
ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้โดยสามารถระบุจํานวน % ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ซึ่งส่วนมากจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ที่เข้าข่ายเป็นเงินได้ของบุคคลที่
จะต้องนําไปรวมคํานวณภาษีในปีภาษีต่อไป 

- รหัสประเภทภาษี A หน่วยงานไม่มี Vat ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด ซึ่งใช้ในกรณี
การจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ชีท (Sheet) รายการหัก : จํานวนเงินไม่รวมภาษี ให้กรอกจํานวนเงินสุทธิหลังหัก
ภาษี ในขั้นตอนของชีท (Sheet) รายการ 

5. ชีท (Sheet) รายการหัก : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรอกจํานวน % ของภาษี หัก ณ ที่
จ่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จกดปุ่ม Enter ในแป้นพิมพ์ จะปรากฏข้อมูลจํานวนเงินภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย
ตามข้อ  

 
ภาพท่ี 30 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการสั่งจ่ายในระบบ KKUFMIS 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากภาพที่ 30 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet)รายการสั่งจ่าย ซึ่ง
ในหน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการสั่งจ่าย โดยยึดหลักการ จ่ายให้ใคร จ่ายวิธีใด 
จํานวนเงินเท่าใด โดยสามารถกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ดังน้ี 

1. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : รหัสเจ้าหน้ี ซึ่งสามารถบันทึกรหัสเจ้าหน้ีลงในช่อง
ได้ หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ ช่องสี่ เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการ 
ตามปกติแล้วเจ้าหน้ีในหน้าน้ีจะต้องเป็นเจ้าหน้ีรหัสเดียวกันกับชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก ชีท 
(Sheet) รายการหัก แต่สามารถเป็นเจ้าหน้ีอ่ืนได้กรณีการบันทึกจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีกรณีโอนสิทธิการรับ
เงิน โดยหน้าจอจะปรากฏดังน้ี 

 
2. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : รหัสประเภทการจ่าย ซึ่งสามารถบันทึกรหัส

ประเภทการจ่ายลงในช่องได้ หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและ
เลือกรายการ ดังน้ี 

 

  



65 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สามารถอธิบายประเภทการจ่ายได้ดังน้ี 
- AV : ใบสําคัญหักล้างลูกหน้ีเงินยืม ใช้กรณบัีนทึกรายการจ่ายเพ่ือสั่งจ่ายเงินคืน

บัญชีเงินยืมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไม่ได้ผูกเลขที่สญัญาให้สามารถหักล้างเงินยืมในระบบได้ 
- AVD : หักล้างลูกหน้ีด้วยเลขที่สัญญา ใช้กรณีบันทึกรายการจ่ายเพ่ือสั่งจ่ายคืน

บัญชีเงินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการผูกตัดเลขที่สัญญาเงินยืมซึ่งเมื่อเลือกประเภท
การจ่ายเป็น AVD จะปรากฏช่องที่ให้กรอกเลขที่สญัญาดังน้ี 

 
- BV : ลูกหน้ีจ่ายให้หน่วยงานย่อย (เงินงบประมาณ) (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- CA : เงินสด ใช้กรณีการจ่ายเงินสด (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- CQ : เช็ค ใช้ในกรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีเป็นเช็ค 
- EDC : ใบสําคญัหักล้างลูกหน้ีบัตรเครดิต (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- JV : ใบสําคญั ใช้ในกรณีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพ่ือรอ 

      หักล้างใบสําคัญ 
- PY : พักระบบเงินเดือน ใช้ในกรณีการจ่ายเงินเดือน 
- RS : พักรอตัดลูกหน้ี (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- TAX : ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจา่ย ใช้ในกรณีการบันทึกจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 

         มหาวิทยาลัยหักไว้เพ่ือจ่ายให้กรมสรรพากร 
- TF : เงินโอนเข้ากองทุน  
- TP : โอนตัดบัญชีธนาคาร ใช้ในกรณีการโอนเงินที่มียอดเกินสองล้านบาท 
- TR : เงินโอน ใช้ในกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  
- VA : พักรอตัดลูกหน้ีบัญชีเข้าเงินยืมกองทุน  
- WA : พักรอนําส่งประกันสังคม ใช้ในกรณกีารรอนําส่งเงินให้สํานักงาน   

        ประกันสังคม 
- WB : พักรอสมทบกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- WC : พักรอสมทบ กบข. (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : เลขที่สัญญาเงินยืม ใช้เมื่อเลือกประเภทการจ่าย
เป็น AVD 

4. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : จํานวนเงินที่จ่ายจริง โดยปกติระบบจะ SET ให้
โดยเป็นยอดสุทธิหลักหักรายการหักทุกประเภทออกเรียบร้อยแล้ว หรือผู้บันทึกสามารถกรอกข้อมูล
เองได้ 

5. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : แสดงช่ือเจ้าหน้ีกรณีการสั่งจ่ายเงินโดยเลือก
ประเภทการจ่ายเป็น CQ ซึ่งช่ือที่แสดงน้ีจะเป็นช่ือที่พิมพ์เช็ค 

6. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : แสดงรายละเอียดช่ือบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคาร ช่ือธนาคาร และสาขาธนาคารที่สั่งจ่าย กรณีเลือกการสั่งจ่ายเป็น TR 

7. เมื่อบันทึกรายการ  -  เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงเลขที่ใบ
เบิกจ่ายขึ้นอัตโนมัติ  
 

8. เมื่อได้เลขที่ใบเบิกจ่ายแล้วให้ออกจากหน้าจอบันทึกผูกพันและเบิกจ่ายกรณี
ทั่วไป และเข้าเมนูอนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย ปรากฏดังภาพที่ 31 

 
ภาพท่ี 31 แสดงเมนูอนุมัติผูกพันและเบิกจา่ยในระบบ KKUFMIS 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9. เมื่อเข้าสู่เมนูอนุมัติผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS ให้กดปุ่มค้นหา      
และกรอกเลขที่ใบเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS                                           หน้าจอจะแสดงดัง
ภาพที่ 32 
 

 
ภาพท่ี 32 หน้าจออนุมัติผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS 

 
10. เมื่อหน้าจออนุมัติผูกพันและเบิกจ่ายปรากฏ ให้ตรวจสอบรายละเอียดการ

บันทึกข้อมูลและเลือก                                   อนุมัติรายการและกดปุ่ม บันทึกข้อมูล 
11. เมื่อขึ้นเลขที่ใบเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม                       ระบบจะแสดง

หน้ารายงานผูกพันและเบิกจ่ายดังภาพที่ 33 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 33 หน้าจอแสดงรายงานผูกพันและเบิกจ่าย 

 
จากภาพที่ 33 แสดงหน้าจอรายงานผูกพันและเบิกจ่าย ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารเบิกจ่าย

จากระบบ KKUFMIS ที่ใช้ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณแทนกัน และนํา
เอกสารน้ีไปใช้ในการดําเนินการจ่ายเงิน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.2 เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการอธิบายถึง

กระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงการดําเนินการด้าน
การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับมาภายใต้ระบบ KKUFMIS โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ 3 ส่วน
ดังน้ี 

1. กระบวนการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กระบวนการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น

กระบวนการที่ใช้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณโดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 

 
ภาพท่ี 34 กระบวนการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณจากภายนอก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองคลัง เจ้าของงบประมาณกองยุทธศาสตร์ ส่วนงาน

1

ต้ังงบประมาณ
ในระบบ KKUFMIS

แจ้งการตั้งงบประมาณ 
ในระบบ KKUFMIS ดําเนินโครงการ

บันทึกข้อมูลการ
เบิกเงิน ในระบบ 

KKUFMIS

รายงานผล
การดําเนินโครงการ/
ผลการใช้จ่ายเงิน

บันทึกข้อมูลการ
จ่ายเงินให้เจ้าหน้ี 

ในระบบ KKUFMIS

สิ้นสุด

รายงานผล
การดําเนินโครงการ/
ผลการใช้จ่ายเงิน

ตรวจสอบเงินเหลือ
จ่ายและดอกผลเงินฝาก

เงินเหลือจ่ายและดอก
ผลเงินฝากธนาคาร

ส้ินสุด

ถูกต้อง

ไม ่ถูกต้อง

ภาพท่ี 35 กระบวนการเบิกจ่ายเงินนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

จ ากภาพที่34 -  3 5 แสด งก ระบวนกา ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ นนอก งบประม าณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแสดงถึงขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ส่วนงานจัดทําข้อเสนอโครงการตามเง่ือนไขของเจ้าของงบประมาณ 
2. เจ้าของงบประมาณพิจารณาข้อเสนอโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์/

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่  
- กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์/วัตถุประสงค์ เจ้าของเจ้าของงบประมาณจะ

ส่งเรื่องคืนส่วนงานเพ่ือปรับปรุงข้อเสนอ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ /วัตถุประสงค์เจ้าของงบประมาณ แจ้งส่วนงาน
ทราบ 

3. เจ้าของงบประมาณและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทําสัญญา/MOU เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดําเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของเจ้าของงบประมาณ 

4. เจ้าของงบประมาณจัดทําหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ/เง่ือนไข ในการดําเนินการ
และแจ้งให้ส่วนงานทราบ 

5. ส่วนงานจัดทําหนังสือขอเปิดบัญชีโครงการภายใต้ช่ือตามสัญญาจัดส่งให้กองคลัง
ดําเนินการเปิดบัญชีธนาคาร 

6. กองคลังดําเนินการเปิดบัญชีธนาคารตามที่ส่วนงานร้องขอทั้งน้ีต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. กองคลังจัดทําหนังสือแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารให้ส่วนงานทราบ 
8. ส่วนงานดําเนินการจัดทําหนังสือแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารแก่เจ้าของ

งบประมาณ 
9. เจ้าของงบประมาณดําเนินการโอนเงินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามรายละเอียด

ทางบัญชีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้ง พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ส่วนงานทราบถึงการโอนเงินเข้าบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 

10. ส่วนงานจัดทําหนังสือแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมแนบหลักฐานการ
โอนเงินแก่กองคลังเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและต้ังงบประมาณในระบบ KKUFMIS 

11. กองคลังตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินตามรายละเอียดที่ส่วนงานแจ้ง  
- กรณีไม่พบรายการโอนเงินตามรายละเอียดที่แจ้ง จะดําเนินการส่งเรื่องคืน

ส่วนงานเพ่ือตรวจสอบและประสานงานกับเจ้าของงบประมาณ 
- กรณีถูกต้องกองคลังจะออกใบเสร็จรับเงิน 

12. กองคลังออกใบเสร็จรับเงิน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

    ข้อสังเกต/เทคนิคการปฏิบัติงาน : ในขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงินกองคลังจะ
พิจารณาจากข้อเสนอโครงการ สัญญา/MOU ซึ่งกรณีที่จะเข้าข่ายเงินงบประมาณจากภายนอกของ
มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นโครงการที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่มิเข้าข่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการที่
จะต้องหักเงินที่ได้รับเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามประกาศ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะออก
ใบเสร็จรับเงินโดยรับเป็นรายรับประเภท 420199000 เงินรับฝากอ่ืนๆ  
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13. กองคลังจัดส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้เจ้าของงบประมาณ 
14. กองคลัง จัดทําหนังสือแจ้งกองยุทธศาสตร์เพ่ือต้ังงบประมาณโดยแจ้ง

รายละเอียดการต้ังงบประมาณ เช่น ต้ังแหล่งงบประมาณใด ต้ังเป็นงบอะไร จํานวนเงินเท่าใด โดย
ปรากฏตามภาพที่ 36 

 
ภาพท่ี 36  แสดงรายละเอียดบันทึกข้อความขอต้ังงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
15. กองยุทธศาตร์ดําเนินการต้ังงบประมาณในระบบ KKUFMIS และแจ้งให้กอง

คลังทราบถึงการดําเนินการต้ังงบประมาณในระบบ KKUFMIS แสดงตามภาพที่ 37 

 
ภาพท่ี 37 แสดงรายละเอียดบันทึกข้อความแจ้งการต้ังงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
16.  ส่วนงานดําเนินโครงการพร้อมสรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการและผลการใช้

จ่ายเงินตามปฏิทินที่กําหนดไว้ กรณีสิ้นสุดการดําเนินโครงการให้รายงานและดําเนินการตามขั้นตอนที่  
20  

17.  เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ส่วนงานโดยเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนงาน
ดําเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายผ่านระบบ KKUFMIS  

18.  กองคลังบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี  
19.  สิ้นสุดการดําเนินการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี 
20.  ส่วนงานรายงานผลการดําเนินโครงการและผลการใช้จ่ายเงินให้กองคลังเพ่ือ

ตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS 
21.  กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายเงินจากส่วนงานกับระบบ 

KKUFMIS และสมุดบัญชีธนาคาร 
- กรณีไม่ถูกต้องกองคลังจะดําเนินการประสานงานกับส่วนงาน 
- กรณีถูกต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่ 22 

22.  กองคลังดําเนินการส่งคืนเงินเหลือจ่ายและดอกผลเงินฝากธนาคาร(ถ้ามี) ให้เจ้าของ
งบประมาณ 

23.  สิ้นสุดการดําเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ 
KKUFMIS 

ขั้นตอนการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ 
KKUFMIS ใช้ในกรณีที่กองคลังหรือส่วนงานได้รับหนังสือแจ้งการต้ังงบประมาณจากภายนอกของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ KKUFMIS ซึ่งสามารถดําเนินการในระบบ KKUFMIS ดังแสดงในภาพ
ที่ 38 

 
ภาพท่ี 38 เมนูการตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS 
 

จากภาพที่ 38 การตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ ในระบบ KKUFMIS เป็นขั้นตอนของ
การตรวจสอบการลงข้อมูลในระบบ KKUFMIS ซึ่งเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการบันทึกเบิกจ่ายรวมไปถึง
ขั้นตอนของการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งเมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
ให้เลือกเมนูด้านซ้าย เข้าสู่เมนู > มหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบงบประมาณ > 
รายงาน > รายงานติดตามควบคุมงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 39 การตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS (ต่อ) 

 
เลือกเมนู รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ แล้วจะปรากฏหน้าจอการตรวจสอบเงิน

นอกงบประมาณ ในระบบ KKUFMIS ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี  40 หน้าจอรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ KKUFMIS 

 
จากภาพที่ 40 เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือให้กรอก

รายละเอียด ดังน้ี 
1. ปีบริหารงบประมาณ  
2. ปีงบประมาณที่ต้ังเงิน 

3. แหล่งเงิน > กรอกแหล่งเงิน 4 เน่ืองจากเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้ังไว้ที่แหล่ง
เงิน 4 (เงินงบประมาณภายนอก มข. เบิกแทน) 

4. คลิก                  เลือกหน่วยงานย่อย 
5. กรอกรหัสหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงรหัสของส่วนงานที่ได้รับงบประมาณ และกด       

ปุ่ม          ด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงรายงานจากระบบ ซึ่งจะปรากฏดังภาพที่ 39 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 41 หน้าจอแสดงรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ KKUFMIS 

จากภาพที่ 41 ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือโดยในส่วน
ที่  จะแสดงรายละเอียดงบประมาณซึ่งประกอบด้วยข้อมูลปีงบประมาณ ปีบริหารงบประมาณ 
แหล่งของเงิน รหัสหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ รายละเอียดกองทุน กิจกรรม งานโครงการ โครงการ
ย่อย และส่วนที่  จะแสดงข้อมูลจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดซึ่งเช่ือมโยงกับส่วนที่  ซึ่ง
แสดงการแบ่งงบประมาณตามงบรายจ่าย 

ข้อสังเกต/เทคนิคการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณดังกล่าว
ข้างต้นเป็นขั้นตอนที่ดําเนินการในระบบ KKUFMIS ซึ่งบุคคลที่สามารถตรวจสอบงบประมาณดังกล่าว
ได้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิในการตรวจสอบงบประมาณในระบบ KKUFMIS เช่น เจ้าหน้าที่การเงินของส่วน
งานที่ได้รับงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่การเงินของกองคลัง 

 



79 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
ระบบ KKUFMIS 

  เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับงบประมาณและดําเนินการต้ังงบประมาณในระบบ 
KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานที่เป็นส่วนงานที่ได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะ
ดําเนินการตามแผนที่ต้ังไว้และเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายจะดําเนินการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยดําเนินการเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS ซึ่งกระบวนการนี้ ผู้บันทึกข้อมูล
จะต้องรู้ข้อมูลงบประมาณแล้ว (สามารถศึกษาได้จากหัวข้อ 2 การตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระบบ KKUFMIS) เน่ืองจากเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นที่ใช้ในการบันทึกรายการ และ
ดําเนินการ ตามขั้นตอนดังน้ี 

 
ภาพท่ี 42 การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย 

 
จากภาพที่ 42 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ KKUFMIS เพ่ือบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย โดยใช้

เมนูด้านซ้ายมือ และเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่น > กลุ่มงบประมาณ > ระบบงบประมาณ > รายการ
ประจําวัน > เบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งในเมนูเบิกจ่ายงบประมาณ จะมีการเบิกจ่ายหลายประเภทดังน้ี 

1. บันทึกเบิกจ่ายกรณีจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งใช้กรณีเป็นการเบิกจ่ายที่เก่ียวข้องกับระเบียบ
พัสดุจะต้องมีการผูกพันงบประมาณก่อนการบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. บันทึกเบิกจ่ายกรณีทั่วไป กรณีน้ีจะใช้เมื่อมีการบันทึกข้อมูลผูกพันงบประมาณไว้
เรียบร้อยแล้ว 

3. บันทึกข้อมูลผูกพันและเบิกจ่ายกรณีทั่วไป ซึ่งในกรณีน้ีจะไม่มีการผูกพันงบประมาณ
ไว้ โดยเมื่อบันทึกข้อมูลหน้าจอน้ีเรียบร้อยแล้วจะได้เลขท่ีผูกพันงบประมาณ (F) และเลขที่เบิกจ่าย 
(U) 

ซึ่งในรายละเอียดคู่มือเล่มน้ีจะอธิบายถึงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูกพันและเบิกจ่ายกรณี
ทั่วไป เน่ืองจากเป็นหน้าจอหลักที่มักใช้งานเพราะงบประมาณที่ได้รับจะมีลักษณะเฉพาะ ส่วนงานที่ใช้
จ่ายงบประมาณจะมีเพียงส่วนงานเดียว สามารถควบคุมงบประมาณได้ไม่ได้เกิดความสับสนหรือไม่
ต้องมีการจองงบประมาณ (F) ไว้ก่อน แต่จะเป็นในลักษณะที่บันทึกข้อมูลผูกพันงบประมาณ (F) และ
เบิกจ่าย (U) โดยปรากฏดังน้ี         
 

 
ภาพท่ี 43 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย ในระบบ KKUFMIS 

 

จากภาพที่ 43 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย ในระบบ KKUFMIS ซึ่งเริ่มต้นลําดับที่ 
 เป็นการบันทึกข้อมูลงบประมาณทั่วไป ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายละเอียดการใช้จ่าย
ดังน้ี 

1) ประเภทเรือ่ง ให้ดับเบ้ิลคลิกในกล่องข้อความสีขาวจะปรากฏหน้าจอดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
โดยในประเภทเรื่องมีกรณีเลือก ดังน้ี 
- BG ทั่วไป : เลือกในกรณีเป็นการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่การ

เบิกจ่ายเงินเดือนและการเบิกจ่ายแบบจัดซื้อจัดจ้าง 
- OTHER อ่ืนๆ : เลือกในกรณีที่ไม่เข้าข่ายการบันทึกข้อมูลBG PO และ PY ซึ่ง

ปกติไม่ค่อยเลือกใช้งาน 
- PO จัดซื้อ/จัดจ้าง : เลือกในกรณีเป็นการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายกรณีการจัดซื้อจัด

จ้างตามระเบียบพัสดุ 
- PY เงินเดือนและค่าตอบแทน : เลือกในกรณีเป็นการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย

เงินเดือน 
โดยในกรณีตัวอย่างตามภาพที่ 43 น้ีเป็นการบันทึกเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การวิจัยจึง  เลือก BG ทั่วไป 

2) ประเภทเรือ่งย่อย ให้ดับเบ้ิลคลิกในกล่องข้อความสีขาวจะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

 
โดยในประเภทเรื่องย่อยมี กรณีเลือกดังน้ี 

- BG01 เบิกทั่วไป : ใช้ในกรณทีี่เป็นการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายทั่วไปที่ไม่ใช่การ
เบิกจ่ายเงินงบกลาง 

- BG02 เบิกงบกลาง : ใช้ในกรณีที่เป็นการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบกลาง
แหล่งเงิน 0 
โดยในกรณีตัวอย่างเป็นการบันทึกเบิกจ่ายเงินอุดหนุน – อุดหนุนทั่วไป จึงเลือก 

BG01 เบิกทั่วไป 
3) เลขท่ีเอกสารอ้างอิง จะเป็นการกรอกข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงได้ เช่น เลขที่

หนังสือบันทึกข้อความอนุมัติเบิกจ่าย เป็นต้น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4) วันที่เอกสารอ้างอิง จะเป็นการกรอกข้อมูลวันที่ เช่น วันที่ตามหนังสือบันทึก
ข้อความอนุมัติเบิกจ่าย เป็นต้น 

5) วิธีดําเนินการ ให้ดับเบ้ิลคลิกในกล่องข้อความสีขาวจะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

 
โดยในวิธีดําเนินการจะเลือก 6:อ่ืนๆ กรณีบันทึกเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิใช่

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและจะเลือกวิธีตามวิธีการทางพัสดุกรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
6) เรื่อง  
   - ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก : เป็นช่องที่ใช้ในการกรอกรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุปซึ่งช่อง

น้ีจะแสดงในรายงานการเบิกจ่าย 
   - ช่องสี่เหลีย่มใหญ ่: เป็นช่องที่ใช้ในการกรอกรายละเอียดของเรื่องที่เกิด

ค่าใช้จ่ายโดยหลักการกรอกขอ้มูลคือ ใคร ทาํอะไร ที่ไหน อย่างไร เป็นต้น 
7) ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    เลือกรายการปีงบประมาณปัจจุบันที่ใช้เงิน 
8) แหล่งงบประมาณ 

 
    เลือกแหล่งของเงิน 4 งบประมาณภายนอก มข. เบิกแทน 
9) หน่วยงาน 

 
    เลือกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณหรือหน่วยงานที่งบประมาณต้ังอยู่ตาม

การตรวจสอบรายงานงบประมาณคงเหลือ 
10) กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการย่อย, กิจกรรม, งบรายจ่าย จะดําเนินการ

กรอกข้อมูลรหสัรายการตามรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ แลว้ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 44  หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก 

 
จากภาพที่ 44 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในชีท (Sheet)รายละเอียดใบเบิก

จะดําเนินการดังน้ี 
1. ชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก : เลขที่เอกสาร ให้กรอกเลขท่ีคุมยอดเบิกจ่าย 
2. ชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก : เจ้าหน้ี ซึ่งสามารถบันทึกรหัสเจ้าหน้ีลงในช่องได้

หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการเอง ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3. ชีท (Sheet)รายละเอียดใบเบิก : ประเภทเจ้าหน้ี ซึ่งสามารถบันทึกรหสัประเภท
ในช่องได้หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการเอง 
ดังน้ี 

 
- ประเภทเจ้าหน้ี 01 เจ้าหน้ีใบสําคัญ คชจ. พนักงาน เลือกรายการน้ีกรณี

เ ป็นค่าใ ช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้องกับการจ่ายเ งินให้ บุคลากรภายใน  เ ช่น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

- ประเภทเจ้าหน้ี 02 เจ้าหน้ีซื้อสินค้าจากบริษัท/ห้าง/ร้าน/องค์กรต่างๆ 
เลือกรายการน้ีกรณีเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่การซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ 

- ประเภทเจ้าหน้ี 03 เจ้าหน้ีการค้า Supplier ของสินค้าที่มีไว้เพ่ือขาย เช่น 
ยา เวชภัณฑ์ เลือกรายการน้ีกรณีเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจ่ายเงินให้
เจ้าหน้ีภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ต่างๆ 

- ประเภทเจ้าหน้ี 04 เจ้าหน้ีจ่ายตรง เลือกรายการน้ีกรณีเป็นค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินให้บุคลากรภายใน เช่นเงินเวร เงินค่าตอบแทน
อ่ืนๆ ที่มิใช่ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

4. ชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก : ภาษีมูลค่าเพ่ิม (%) กรอกรายละเอียดเปอร์เซ็นต์
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%) กรณีเป็นการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีการค้า 

5. ชีท (Sheet) รายละเอียดใบเบิก : เลขอ้างอิง เช่น ใบส่งของ สามารถกรอก
รายละเอียดต่างๆ เข้าไปได้เพ่ือเป็นการบันทึกเตือนความจําหรือแสดงความจําเพาะเจาะจงของเรื่อง
น้ันๆ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 45 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการ 
 

จากภาพที่ 45  แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการ ซึ่งสามารถ
กรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ดังน้ี 

1. ชีท (Sheet) รายการ : รายการรายจ่าย สามารถบันทึกรหัสในช่องได้หรือดับเบ้ิล
คลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการเอง ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ชีท (Sheet) รายการ :จํานวนเงินที่ตัดงบฯ กรอกข้อมูลจาํนวนเงินที่เบิกจ่ายสุทธิ 
3. ชีท (Sheet) รายการ : ภาษี (%) กรอกเปอร์เซ็นต์ที่จะหักมูลค่าเพ่ิมกรณีเป็น

ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการหักภาษีมูลค่าเพ่ิมสามารถข้ามขั้นตอนน้ีไป กด Enter บนแป้นพิมพ์จํานวนเงิน
ตามลําดับที่จํานวนเงินไม่รวมภาษี - จํานวนเงินภาษี จะแสดงขึ้น 

 
ภาพท่ี 46  หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการหัก 

 
จากภาพที่ 46 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet)รายการหัก ซึ่งใน

หน้าจอน้ีสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งการบันทึกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการบันทึกค่าปรับ 
กรณีมีค่าปรับโดยสามารถกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ดังน้ี 

1. ชีท (Sheet)รายการหัก : ประเภทการหัก สามารถบันทึกรหัสในช่องได้หรือดับเบ้ิล
คลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการเอง ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ในการเลือกข้อมูลหน้าจอน้ีส่วนใหญท่ี่ใช้บ่อยจะมีประเภทการหัก 3 แบบคือ 

- เลือก 01 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (กรณีจ่ายเงิน) ซึ่งใช้ในกรณีการหักเงินภาษี หัก ณ 
ที่จ่าย 

- เลือก 02 ค่าปรับ (รายได้) ซึง่ใช้ในกรณีการหักค่าปรับเพ่ือส่งเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- เลือก 05 ค่าปรับรอนําส่ง ซึ่งใช้ในกรณีการหักค่าปรับเพ่ือนําส่ง
กระทรวงการคลัง 

2. ชีท (Sheet)รายการหัก : รหัสเจ้าหน้ีเจ้าหน้ี ซึ่งสามารถบันทึกรหัสเจ้าหน้ีลงใน
ช่องได้ หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการเองซึ่ง
ปกติแล้วเจ้าหน้ีในหน้าน้ีจะต้องเป็นเจ้าหน้ีรหัสเดียวกันกับชีท (Sheet)รายละเอียดใบเบิก โดยหน้าจอ
จะปรากฏดังน้ี 

 
 

3. ชีท (Sheet) รายการหัก : ประเภทภาษี ซึ่งสามารถบันทึกรหัสเจ้าหน้ีลงในช่องได้ 
หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการเอง ดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ในหน้าจอน้ีจะต้องพิจารณาประเภทการหักและจํานวนเปอร์เซ็นต์ภาษีในชีท 

(Sheet) รายการ โดยส่วนใหญ่จะมีการเลือกรหัสประเภทภาษี ดังน้ี 
- รหัสประเภทภาษี 2 นิติบุคคล Vat 7% คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ ซึ่งใช้กรณี

การจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีการหักภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด 
- รหัสประเภทภาษี 3 นิติบุคคล ไม่มี Vat คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ ซึ่งใช้ใน

กรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีสภาพเป็นเป็นนิติบุคคลและไม่เข้าเกณฑ์การคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ผู้
จ่ายเงิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จะต้องมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามกฎหมาย 

- รหัสประเภทภาษี 5 นิติบุคคล Vat 7% ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด ใช้ในกรณีการ
จ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลและมีการคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่เป็นนิติบุคคลที่ไม่
เข้าเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย 

- รหัสประเภทภาษี 7 บุคคลธรรมดา Vat 7% คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ ซึ่งใช้
กรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีการหักภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด 

- รหัสประเภทภาษี 8 บุคคลธรรมดา ไม่มี Vat คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์  
ซึ่งใช้ในกรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาและไม่เข้าเกณฑ์การคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ผู้จ่ายเงิน(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จะต้องมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม
กฎหมาย 

- รหัสประเภทภาษี 9 บุคคลธรรมดา หักภาษีเงินได้..........% ไม่มี Vat เกณฑ์  
ซึ่งใช้ในกรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีที่มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาและไม่เข้าเกณฑ์การคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ผู้จ่ายเงิน(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จะต้องมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้โดย
สามารถระบุจํานวน % ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งส่วนมากจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ที่เข้า
ข่ายเป็นเงินได้ของบุคคลที่จะต้องนําไปรวมคํานวณภาษีในปีภาษีต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- รหัสประเภทภาษี A หน่วยงานไม่มี Vat ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด ซึ่งใช้ในกรณี
การจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ชีท (Sheet) รายการหัก : จํานวนเงินไม่รวมภาษี ให้กรอกจํานวนเงินสุทธิหลังหัก
ภาษี 

5. ชีท (Sheet) รายการหัก : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรอกจํานวน % ของภาษี หัก ณ ที่
จ่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จกดปุ่ม Enter ในแป้นพิมพ์ จะปรากฏข้อมูลจํานวนเงินภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย
ตามข้อ  

 
ภาพท่ี 47 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการสั่งจ่ายในระบบ KKUFMIS 

 
จากภาพที่ 47 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย ซึ่ง

ในหน้าจอน้ีเป็นหน้าจอที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการสั่งจ่าย โดยมีหลักการ จ่ายให้ใคร จ่ายวิธีใด จํานวน
เงินเท่าใด โดยสามารถกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ดังน้ี 

1. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : รหัสเจ้าหน้ี ซึ่งสามารถบันทึกรหัสเจ้าหน้ีลงในช่องได้ 
หรือ ดับเ บ้ิลคลิ๊ กที่ ช่องสี่ เหลี่ ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและเลือกรายการ 
ตามปกติแล้วเจ้าหน้ีในหน้าน้ีจะต้องเป็นเจ้าหน้ีรหัสเดียวกันกับชีท (Sheet)รายละเอียดใบเบิก ชีท 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(Sheet)รายการหัก แต่สามารถเป็นเจ้าหน้ีอ่ืนได้กรณีการบันทึกจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีกรณีโอนสิทธิการรับ
เงิน โดยหน้าจอจะปรากฏดังน้ี 

 
2. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : รหัสประเภทการจ่าย ซึ่งสามารถบันทึกรหัส

ประเภทการจ่ายลงในช่องได้ หรือดับเบ้ิลคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ค้นหาและ
เลือกรายการ ดังน้ี 

 
โดยสามารถอธิบายประเภทการจ่ายได้ดังน้ี 

- AV : ใบสําคัญหักล้างลูกหน้ีเงินยืม ใช้กรณีบันทึกรายการจ่ายเพ่ือสั่งจ่ายเงินคืน
บัญชีเงินยืมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไม่ได้ผูกเลขที่สัญญาให้สามารถหักล้างเงินยืมในระบบได้ 

- AVD : หักล้างลูกหน้ีด้วยเลขท่ีสัญญา ใช้กรณีบันทึกรายการจ่ายเพ่ือสั่งจ่ายคืน
บัญชีเงินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการผูกตัดเลขที่สัญญาเงินยืมซึ่งเมื่อเลือกประเภท
การจ่ายเป็น AVD จะปรากฏช่องที่ให้กรอกเลขที่สัญญาดังน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-  
- BV : ลูกหน้ีจ่ายให้หน่วยงานย่อย (เงินงบประมาณ) (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- CA : เงินสด ใช้กรณีการจ่ายเงินสด (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- CQ : เช็ค ใช้ในกรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีเป็นเช็ค 
- EDC : ใบสําคัญหักล้างลูกหน้ีบัตรเครดิต (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- JV : ใบสําคัญ ใช้ในกรณีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพ่ือรอ 

      หักล้างใบสําคัญ 
- PY : พักระบบเงินเดือน ใช้ในกรณีการจ่ายเงินเดือน 
- RS : พักรอตัดลูกหน้ี (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- TAX : ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย ใช้ในกรณีการบันทึกจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที ่

         มหาวิทยาลัยหักไว้เพ่ือจ่ายให้กรมสรรพากร 
- TF : เงินโอนเข้ากองทุน  
- TP : โอนตัดบัญชีธนาคาร ใช้ในกรณีการโอนเงินที่มียอดเกินสองล้านบาท 
- TR : เงินโอน ใช้ในกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  
- VA : พักรอตัดลูกหน้ีบัญชีเข้าเงินยืมกองทุน  
- WA : พักรอนําส่งประกันสังคม ใ ช้ในกรณีการรอนําส่งเ งินให้สํานักงาน   

        ประกันสังคม 
- WB : พักรอสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
- WC : พักรอสมทบ กบข. (ปัจจุบันไม่ใช้งาน) 
3. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : เลขที่สัญญาเงินยืม ใช้เมื่อเลือกประเภทการจ่าย

เป็น AVD 
4. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : จํานวนเงินที่จ่ายจริง โดยปกติระบบจะ SET ให้

โดยเป็นยอดสุทธิหลักหักรายการหักทุกประเภทออกเรียบร้อยแล้ว หรือผู้บันทึกสามารถกรอกข้อมูล
เองได้ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : แสดงช่ือเจ้าหน้ีกรณีการสั่งจ่ายเงินโดยเลือก
ประเภทการจ่ายเป็น CQ ซึ่งช่ือที่แสดงน้ีจะเป็นช่ือที่พิมพ์เช็ค 

6. ชีท (Sheet) รายการสั่งจ่าย : แสดงรายละเอียดช่ือบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคาร ช่ือธนาคาร และสาขาธนาคารที่สั่งจ่าย กรณีเลือกการสั่งจ่ายเป็น TR 

7. เมื่อบันทึกรายการ  -  เรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก  ระบบจะแสดงเลขที่
ใบเบิกจ่ายขึ้นอัตโนมัติ  

8. เมื่อได้เลขที่ใบเบิกจ่ายแล้วใหอ้อกจากหน้าจอบันทึกผูกพันและเบิกจ่ายกรณี
ทั่วไป และเข้าเมนูอนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย ปรากฏดังภาพที่ 48

 
ภาพท่ี 48  แสดงเมนูอนุมัติผูกพันและเบิกจา่ยในระบบ KKUFMIS 

 
9. จากภาพที่ 48 ให้เข้าสู่เมนูอนุมัติผูกพันและเบิกจ่ายเพ่ือบันทึกข้อมูลการอนุมัติ

เลขที่เบิกจ่ายที่บันทึกมาแล้ว 
10. เมื่อเข้าสู่เมนูอนุมัติผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS ให้กดปุ่มค้นหา      

          และกรอกเลขที่ใบเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS                                            หน้าจอจะ
แสดงดังภาพที่  49 
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ภาพท่ี 49 หน้าจออนุมัติผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS 

 
11. เ มื่ อ ห น้ า จ อ อ นุ มั ติ ผู ก พั น แ ล ะ เ บิ ก จ่ า ย ป ร า ก ฏ ต า ม ภ า พ ที่  49   

ให้ตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกข้อมูลและเลือก  
12. เมื่อขึ้นเลขที่ใบเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม                       ระบบจะแสดง

หน้ารายงานผูกพันและเบิกจ่ายดังภาพที่ 50 
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ภาพท่ี 50 หน้าจอแสดงรายงานผูกพันและเบิกจ่าย 

 
จากภาพที่ 50 แสดงหน้าจอรายงานผูกพันและเบิกจ่าย ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารเบิกจ่าย

จากระบบ  KKUFMIS ที่ ใ ช้ ในการบริหารงบประมาณรายจ่ ายของ เ งินนอกงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนําเอกสารน้ีไปใช้ในการดําเนินการจ่ายเงิน 
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บทท่ี  5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะและการพัฒนา 

 
 

การเ บิกจ่ าย เ งินงบประมาณแทนกันและการเ บิกจ่ าย เ งินนอกงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เขียนในฐานะผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ดังกล่าวน้ัน นอกเหนือจากการ
ดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องหลายด้าน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีระบบในการบริหารจัดการด้าน
เอกสารและการกํากับติดตามการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากกระบวนการด้านการดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
กระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้เวลามากในการประสานงานในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับบุคคลหลาย
ฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในกระบวนการต่าง ๆ  
มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเน่ือง ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์และจําแนกสาเหตุของปัญหาออกตาม
กระบวนการในการปฏิบัติงาน 

5.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันและการเบิก

จ่ายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เขียนจําแนกประเภทของปัญหาตามขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข     
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

เงินงบประมาณแทนกัน  
1. ผู้ดําเนินโครงการภายในส่วนงานที่เป็นผู้ขอ

งบป ร ะม าณกั บ ส่ ว น ร า ชก า ร เ จ้ า ข อ ง
ง บป ร ะ ม าณ ไ ม่ ท ร า บ ขั้ น ต อน ใ น ก า ร
ดําเนินการภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และไม่ทราบว่า เจ้ าของงบประมาณให้
งบประมาณมาในลักษณะใด 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน
ของส่ วนงานเ พ่ือจะไ ด้ เ ป็นผู้ ดํ า เ นิน
โครงการและแนะนําวิธีการดําเนินการ
ให้กับผู้ของบประมาณโครงการได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง  พ ร้ อ ม จั ด ทํ า ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์กองคลัง 

2. การลงนามในแบบใบแจ้งการเป็นผู้เบิกแทน
โดยผู้ ไม่มี อํานาจลงนาม  เ ช่นเจ้ าหน้าที่
การเงินของส่วนงานไม่เข้าใจกระบวนการ

- กรณีดําเนินการไปแล้ว กองคลังจะต้อง
เป็นผู้ประสานงานกับส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณเพ่ือติดต่อขอเอกสารที่ส่วน
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ตอบรับเป็นผู้เบิกแทนโดยส่งแบบใบแจ้งการ
เ ป็นผู้ เ บิ กแทนที่ ส่ วนราชการ เ จ้ า ของ
งบประมาณส่งมามักจะเสนอต่อคณบดีหรือ
รองอธิการบดีฝ่ายที่เก่ียวข้องเป็นผู้ลงนามซึ่ง
ใ นก ร ะบวนกา รผู้ มี อํ า น า จล งน าม คือ
อธิการบดี 

งานส่งให้มาแก้ไขโดยการเสนออธิการบดี
ลงนามในแบบใบแจ้งการเป็นผู้เบิกแทน 

- กรณียังไม่ดําเนินการ กองคลังจะอธิบาย
และให้ความรู้ เ ก่ี ยว กับแนวทางการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่การเงินส่วนงาน
ทราบ 

3. ขาดการประสานงานข้อมูลที่ ดี ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่
การเงินส่วนงาน และกองคลัง ส่งผลให้การ
ดํา เ นินการด้านงบประมาณผ่ านระบบ 
KKUFMIS และการดําเนินโครงการล่าช้า 

กองคลังจะต้องมีการซักซ้อมแนวปฏิบัติให้ผู้
ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินส่วน
งาน รับทราบว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร ใน
ขั้นตอนใด 

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อออกจากระบบ
ราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ยัง
ไม่มีการกําหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการดํา เ นินการด้านการเ บิกจ่ ายเ งิน
งบประมาณแทนกัน 

ควรมีการจัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันอย่างชัดเจน 

เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
1. ผู้ดําเนินโครงการเกิดความสับสนระหว่างการ

ดําเนินโครงการด้านการบริการวิชาการที่
จะต้องมีการหักเงินเข้ามหาวิทยาลัยกับเงิน
งบประมาณจากภายนอกที่ไม่ต้องหักเงินเข้า
มหาวิทยาลัย 

จะ ต้องมี การ ให้ ความรู้ เ พ่ื อ ให้ ผู้ ดํ า เ นิน
โครงการเกิดความเข้าใจในลักษณะของเงินที่
มหาวิทยาลัยได้รับมาว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง 

2. ก า ร โ อ น เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม า ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรณีเงินอุดหนุนการ
วิจัยเรื่อง แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า โ ท แ ล ะ ป ริ ญ ญ า เ อ ก  ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับเงินโอนเข้า
บัญชีเป็นงวด ซึ่งในแต่ละงวดจะมีการหัก
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในยอดเงินรวมที่
โอนมา และเจ้าหน้าที่การเงินส่วนงานผู้ใช้เงิน

กองคลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินของ
ส่วนงานที่ได้รับงบประมาณให้มีการบันทึก
ข้อมูลเป็นค่าใช้จ่ายโดยจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ธ น า ค า ร เ ข้ า บั ญ ชี เ งิ น ร า ย ไ ด้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบันทึกข้อมูลการ
จ่ายเป็นประเภท JV  
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ไม่ทราบขั้นตอนการดําเนินการว่าจะต้องมี
การบันทึกข้อมูลเป็นค่าใ ช้จ่ายในระบบ 
KKUFMIS ส่งผลให้บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง 

3. เง่ือนไข แนวทางและวิธีการปฏิบัติด้านเงิน
นอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มี
ระเบียบที่ชัดเจนในการควบคุมการดําเนิน
โครงการ ส่งผลให้การดําเนินโครงการขึ้นอยู่
กับระยะเวลาดําเนินการของโครงการตาม
แผนการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการเร่งรัดจาก
ส่วนใด หรือระเบียบใด ทําให้ระยะเวลาการ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ย า ว น า น  แ ล ะ ข า ด
กระบวนการกํากับดูและและรายงานผล
โครงการในช่วงสิ้นสุดงบประมาณของแต่ละปี 
จึ งทํ า ให้ เ กิ ดก า ร กัน เ งิ น ไ ว้ ใ ช้ จ่ า ย เป็ น
ระยะเวลายาวนาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรมีการกําหนดแนว
ทางการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณกรณีเงินงบประมาณจากภายนอก
มหาวิทยาลัยให้เกิดความชัดเจน และมีการ
วางแนวทางในการกํากับ ติดตามอย่างชัดเจน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากรัฐเป็นก้อน โดยสามารถบริหารจัดการเองได้รวมถึงการออกระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ด้านการใช้เงิน และการดําเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งยังคงเน้น
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการอยู่ ทําให้การได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือดําเนินการในด้านของการทํางานวิชาการต่างๆ ยังคงมีต่อเน่ือง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับ
อุดหนุนอาจจะอยู่ในรูปแบบของเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ แต่ในมิติภายในของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงขาดความชัดเจนในด้านการดําเนินการต่างๆ อยู่ ผู้เขียนในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานจึงเสนอแนะให้มีการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติด้านการดําเนินโครงการและ
การใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน มีกระบวนการติดตามและรายงานผล
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานลดปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ รวมถึงเกิดประสิทธิผลในการ
บริหาร จัดการ ด้านการ เ บิกจ่ าย เ งินงบประมาณแทนกันและเ งินนอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารอ้างอิง 
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ระบบ GFMIS กรณีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2558). พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558. ค้นเมื่อ  
3 มิถุนายน พ.ศ. 2563. จากhttps://home.kku.ac.th/meeting/ActofParliament.php 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2558). ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน 
การพัสดุ ทรัพย์สิน แลการตรวจสอบ พ.ศ. 2559. ค้นเมือ่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563. จาก
https://home.kku.ac.th/meeting/council/1-reg2559-kku.html 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน

เขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาพนักงาน”  หมายความว่า  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริม  
ประยุกต์  และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  ให้มหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ  ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใส  ความถูกต้อง  การตรวจสอบได้  และความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) สํานัก 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน   
หรือสํานัก  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๗  เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน   
ให้กําหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานน้ันด้วย 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  ความคุ้มค่าของ

การใช้งบประมาณ  การลดความซ้ําซ้อน  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ 
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ในมาตรา  ๗  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  แลกเปลี่ยน  
และจําหน่าย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์   
มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุน
หรืออุทิศให้ 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ให้กระทําได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๗  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  กิจการโทรคมนาคม  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน  โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ถือหุ้นเข้าเป็นหุ้นส่วน  
และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุน  หรือการร่วมลงทุน  
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๕) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๖) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์และประโยชน์

อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

(๗) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๙) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุน
กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  หรือนํา 
ผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ที่มหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง  เป็นจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
ให้แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนเดียวกัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือได้มาโดยทางอื่น  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย   
การให้บริการทางวิชาการ  และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้ 
และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขดังกล่าว  มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  หากไม่มีทายาท 
หรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๓) อธิการบดี 
(๔) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธาน 

สภาพนักงาน  และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีจํานวนหนึ่งคน  

เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  และ  (๕)  จํานวนสองคน  และเลือกจาก 
ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  จํานวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําจํานวนสามคน   
และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําจํานวนหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย  และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายก 
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หากอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
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หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๕)  และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้มีการแต่งตั้งหรือเลือก 
ผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเลือก 
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่น
ขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  

(๑) กําหนดทิศทาง  เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  และวางนโยบาย  รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ  
ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งสําหรับส่วนงานน้ันเป็นเร่ือง ๆ  ไปได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหาร  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๖) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  ตลอดจนกําหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว 
(๗) กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  จัดหาแหล่งทุน 

และทรัพยากรอื่น 
(๘) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๙) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมท้ังการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๑๐) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันวิจัยอื่น 
(๑๒) อนุมัติการให้ปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัย  และที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตตมิศักดิ์ 
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และประธาน 

และกรรมการสภาวิชาการ 
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ   

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทน  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙ 
(๑๗) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๕๖  วรรคสาม 
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  

(๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 
(๑๙) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด
หรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๕ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า
สิบห้าคนแต่ไม่เกินย่ีสิบคนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ 
สภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาพนักงาน  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงาน  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ สภาพนักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง

ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๒๘ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยประธานกรรมการ

และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

ในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  และสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ

ประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่  อธิการบดี 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  รองอธิการบดี  ประธานสภาพนักงาน และหัวหน้าส่วนงาน

ตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงาน  และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย  

หรือที่มิได้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการการเงิน 

และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการอุทธรณ์  ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจาก

ตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๒ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี  จากผู้มีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
มาตรา ๓๔ อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔) 

(๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  จะแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ 
มาตรา ๓๕ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่

สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา  ๔๖ 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
มาตรา ๓๖ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี  
ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  
และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ   เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๕) บริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  

กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมติของสภามหาวิทยาลัย 
(๖) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี 
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสว่นงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)   

(๖)  (๗)  และวรรคสอง  ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน 
(๙) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ   และรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็น 

ผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖  
เป็นผู้รักษาการแทน 

มาตรา ๓๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนงาน 
ตามมาตรา  ๙  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  โดยกําหนดให้เป็นวิทยาเขตได้  ทั้งนี้  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในวิทยาเขตหน่ึง  อธิการบดีอาจมอบอํานาจให้รองอธิการบดีคนหน่ึง  หรือหัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือวรรคสอง  ที่อยู่ในวิทยาเขตน้ัน  ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะ
ในวิทยาเขตนั้นได้ 

มาตรา ๔๐ การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่ง 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงาน
หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ชื่อตําแหน่ง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน  
รองหัวหน้าส่วนงาน  หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรคสอง  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

เม่ือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  พ้นจากตําแหน่ง   
ให้รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานน้ันพ้นจากตําแหน่งด้วย 

มาตรา ๔๑ ให้ส่วนงานตามมาตรา  ๙  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  จัดให้มี
คณะกรรมการประจําส่วนงาน 

ส่วนงานตามมาตรา  ๙  ที่มิได้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  อาจจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจําส่วนงานได้ 

องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้น
จากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําส่วนงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  
ต้องปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และจะ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว  ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีกเพียง 
หนึ่งตําแหน่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๓ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกําหนด 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทน 
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๔๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 

ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  
และ  (๓) 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๔๘ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้และค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ  และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน
เป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให้ 
ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ   
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัยซึ่ งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้ รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   
เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๕๖ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นได้โดยทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษน้ัน  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
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คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๘ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษ  และพ้นจาก
ตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา 
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของ
สภาวิชาการ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน 

คุณสมบัติ   หลั ก เกณฑ์   และวิ ธี ก ารแต่ งตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจาร ย์พิ เศษ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม 
เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหน่ึง  ให้ใช้อักษรย่อ  ดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ.  (พิเศษ) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ.  (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.  (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.  (พิเศษ) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
 

มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 
มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี

การสอนในมหาวิทยาลัย  และให้หรือร่วมให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี 
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือ 
ขององค์การระหว่างประเทศ 

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ   
และอนุปริญญาได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่แล้ว 

(๓) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะ
ดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้ 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่ง

financekku04
Typewritten Text
118
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นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร  
หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกาย 
ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล่าว   
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือ 
มีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้  หรือ 
มีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  
หรือซึ่งทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใช้  หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  หรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)  แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 
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หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๑ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และรายได้
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาเป็นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
ประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา  ๙  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามวรรคหน่ึงเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๕ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดีตามมาตรา  ๓๕  และหัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา  ๔๐  ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ด้วย 

มาตรา ๗๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  รองคณบดี  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  สถาบัน  
สํานัก  หรือศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการ  รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
หัวหน้าส่วนงานภายใน  และรองหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และมีคําสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ก็ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระที่เหลืออยู่  
แต่ถ้าไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด  ให้พ้นจากตําแหน่ง 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๗ ให้ข้าราชการ   ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พนักงานราชการ  และพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  หรือพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป   
และให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็น 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานราชการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือตําแหน่งอื่นใดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง  และสิทธิ 
ในการเลื่อนตําแหนง่ของข้าราชการ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานราชการ
ตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ   
และพนักงานราชการดังกล่าว  รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่นผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจาก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจําและเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
และให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ  
แล้วแต่กรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ   
แต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  ให้การดําเนินการ 
ในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้  เป็นไปตามข้อบังคับที่ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๘ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๗  ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องประเมิน 

(๒) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่
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มหาวิทยาลัยกําหนด  ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลอง
ปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้น
เข้าทํางานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  และมีอัตราที่จะรับเข้าทํางานได้  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการ
และลูกจ้างของส่วนราชการ  เพื่อเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เม่ือข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่แสดงเจตนาตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ได้รับบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแล้ว  ให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง  
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตําแหน่ง
และเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย  และให้ถือว่าการโอนงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๘๐ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบรรจุ  แต่งตั้ง  และได้รับค่าจ้างจาก
งบประมาณแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๘  ให้ถือว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๗๘  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง  และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบํานาญ  และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ 
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบํานาญแล้ว  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 
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ลูกจ้างประจําของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา 
ของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  หากได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนสํารองเล้ียงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม  เงินสมทบ  และเงินผลประโยชน์อื่น
ที่ได้รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  เข้ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ  สถาบัน  สํานัก  หรือศูนย์และคณะกรรมการอื่น
ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทําหน้าที่คณะกรรมการประจําส่วนงานนั้น หรือทําหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๓ ให้ประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และประธานกรรมการและกรรมการสภาข้าราชการ  พนักงาน   
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์  และประธานกรรมการ
และกรรมการสภาข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างต่อไปจนกว่าจะได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ
สภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๗  เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วม 
ในกิจการของสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๔ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีฐานะเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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มาตรา ๘๕ การออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  หรือการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้นําพระราชกฤษฎีกา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ  มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ
และมีความคล่องตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ดังน้ัน  สมควรปรับปรุง 
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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64 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงนิ การพัสดุ ทรัพย์สิน  
และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
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(a) :rlldvioorarl:cl!tridldrrrrnnr:ar1uv€onr:iuarvuornvindf,uto.ltLvrirara'a

,ar )drivioirc l:li r{fi1d':.rm"n^:'ld'v':^r'viaqvE oi'ev nj:clnflud: mtaqfi:.r'riv t 
'6t

rlnn:os 4ua 1{ uioo"omrl:vlati

(dr) liuqovlua]ruxj?u.i'runluuon

(a) riuttavaarJ:rIatifild:-trrnnr:uinr:itrnr: nr:ii!uacnr:drvirtiiuvrrrflryryrtrJ

vr!:clgt
(: tu lflv:daa!:clutu0u r l0u

rjo oen nr:l{rjro:rald!:vinrdr 1

(o) fi!qnfi\rw'rl! uavtiuEu 1 frigurai'oa::lfi'tar:ru'[dornnr:e1"rtf,uirurl"i?l]oloi

rvrivar6'u },fl{'drat61rlfianr:to':rvrirora-sfirirr{iusrrxrnrr:rn4 rva!1unr-'cr"rtf,lnr:srr!isrod:va.!d

roirvrilrurdu

ru, .iruar nind 6r.6 rfiqioinhir.ri:.vrirnur6'u l#iiraldnr:lriouk f{qinl#ri rvuoli i'ild
fl tvuot't tutni tu totunin1510luvl't11ule r

(') rirnorrrift!raq-qdrduuac:rlld iaira{:vlotirrnnorlu6'tndr I }}1"i'iiraor rufi

igrrarirrauo urnfildn'laupr'hil{iiru'ldluirnr:10!tluriltsrn'ufrdrt{h qunrrrturrva unr:rittiunr:

nuinq :vasriros:lll'rirrralu
- - !i(d) [nUn0!lulluYf x14UleUauOllu $Al:lU ig14i'otl6Ult lUtunlnn0!1uo ina12

}ft"iri run-lr:rrr'atl :vn^' virrnrud [eci6r r: q -:.]fi rv rivu,iL drvuo

rat .ir"drurirt ^a-uir liln o i.l ou Lr v:'ofiourrardd'o r6uh'j rd'ru.vqur i rnrrr ru fiqry r

vio,vq6u1o1u;'ruruvrdu riu 1d6uri-to rp u t1or.ltvE o.1ou. r nrriu

lun:dfi{u:gacrrard:.rvrir0ra-u :vnrnrirvuq!!dr[qitirt itdrtaiurir6u'lr.ir'iuiua]rnfi

rviooq]riurtlu:ratdtorulninard'abil{rirantLr]:cnrfiva-nrnnrdttagi6nr:nrtl:rtiuv1.16o:vnrnta.r

!vtllMfna!l
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t0 od' 1.{lr .'lll.|ql!!lc0o:^'11:iOl'll-lIl1.Ji ]U lf vAnlnmvo lo0lUU

od.o ra-n!nfl]?imsdfl:rnr:n"otFx[iuirutdnli]rho::rtfialnr:frnur 'l#lrari lr!rd'a ttludrirvlq

lqu'Ldir:nrurriutarornaarrrarirnora"t.r uavl#oon tfl u :cn'ra!vrivlara-u

od.b 140'nrno]d!!a!0-nr'rnr:o-otfrltiu:rutdriro::utflu!6uuontrntiurits::rLtfla!nr:frnBr

el^:.rld o6.6' nlU'li1f U5n1:orl"10l:141)tlUlal lYtYl1MUldU!!U^n^uUF leflln:Ln2 l:..vun0Uilt

nuvn::tr-:uiur:n-:ne'r*er{'aq ttaclf oon,iLU:cirquv^ivLriu

mtl cl

flT{urh3!Tu

do oaLftir:rrkiorn do .r, !,(ddr! Ioua-olirrilururl:c!rru:ruiir! :cdril ri'rfl

(o)'hirirvuqul!ur0surJ:uJ"rsr.l:'radru!:yi'rii IquaarLrurifl srfia

(le) n1:n-nrif.!u r!rro:redra{:vlirtl lt,iidva-nnr::cu1:.lu :v!rruuuu:]ltfiunalru

(Perfonnance based budgeting System) Iouiualqlon.tastint:1.l3Hr::..tvrirflra-ounvuutJflr"6nr:{:lrl''ltJ

fi:cuinnd:ca.!ri uauru r,lrvurtL ln:lnr: drflutJoru iorqrJ:va r6or runr-vr-rnriryq-frrurirurdulau!trlu

Y{.fl. bddd xt'tfl:r c,t

(*) 1frtLvrivrurd'auagrilu.truo-q'l4r.w!:vxrrn/:rudru :vo'rilnu; ttur'l i6nr:frulrirurdtl

ruavrrur ir:-Finu;n::!nl:uivr:nr:nfi{*acn"aodruuq lqsoontflu :cnra:rtlrilur#a 1#:uilnr:liv t:
. _luivr.t't0tfto.il,lu

(<) 'lfrwrl:vrru:rrrira i rrmrtorFhl{ar! did
' irud'ruddralua-nrEruv/G.6,) n tltnlu\ee^ni v:J lunl :_ui^u!1404'llL:1.i lll'u!nnn r

riur6ou rirdrr uavriurfi rdufr iiranrrn'rriu16ou rili'x
(a.tE) chldrirtn'tf,u.vru vrn!fii :rflriratfianr:!3vr:qutl:vrir 16'uri :ruii',udd',t lua-n nuo

riroaruru r1 {aoa ririaq uavriraror:rgrJlnn :uis:raijraidlauqr'lfiiirarrnlu:rudru6uln'lud'nuruv

:lflifuqifa l?

(a.') rhlddraairyr vmafir : taiirutfionr:arvr! ldui :rudrufidrslua-nuruvri'tnldud

rirfi6u rirrioair.rornr:uav:vrr rirrJir:rJl.rdrrioatr.: q n:niuav:vuttrnlula6ar:autvn:s!lln'riln'l

:ufir:raiirafirilauo}i'druarnru: ru iir ! 6u'Ln'lua"nuruv:r a rir od'ln d rr
(d.d) lSuqnuluel'r!0u.rru tllrsfir :raqirufidrvucrl#ijT!nrtll-otorl:calrirlol:r0n'r:

ttar:rsdraln:{nr:eir.i1 rdon'rtf,unr:otur-orn{:varrito{o:rnr: nruluflru!:c!rru
(<.a) eir16'riro6u vrrsfir:raiirad[r]rtra"nuruvrir'hidrasrr!!:cmlt:rodru <.' <.<

va-nrnzuc4nr:ldliru!!qlav!:vmr:raiira lrirvrilrura-udrut-trl

(a) nr:o-olirn'rro.:rrl:; roi:r!riru!:vi'rtl'hidrurru6'oriri!!:crltsu:raiir!!r-cliril

orufirurivsra'udruun 1o!aonttlu!:cnrn vrivurd'a tauan::rnr: :vdrri':urtutfiolonrtLtriutott

6r;ir'l#rrarivrarda rfi or-q'14r.!!!:vuror:ruiiru :vi'rihorrurivu ld'a
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(r) 'l#oGnr:udrauon'tqonu{i!u'rtu:fuii lurlite'rfllo u rirnsra'u qionrucn:::.rnr:!iv'r:

rvrirora-urfiov:rr uacKuoanrrvrirura"urfioor4i6riourililwrJ:vrroflotr.l otirliou 'o iu 6lorn

1#ieq"gnr:r. lfr r ri6u, ttu:r:.rsuroufld

.rui-l::mrud:siirilln 6fuiaratootl:r"fraarwriltsra'uldriouiuriirikrtl:vvror oinr:udarca't'Ifi

eirurrur'irrflrnr:err:.rlr-nl:clr6!flrlot-tdu'L natriou vird dorhiriu so il uavlririlunr:;{nniunr:Wirtt

rurl :c! rrut o.!tl n'nl!

rio os nr:rd6uu!!{ailu{r'ctr6u

(o) }idrlxru'l{ijrrsttJ:crrrunr!drurudl6ito1:r-Flrnarrrurilora-a olrluruurJiri6

nr:ttacr! :vr.]rfurYir!'u

(b) ar:sn6fl :run't:.!!r1:vlrru 1fr oBnr:t6or1a6

(m)nr:r!6uuuriorrrtJ:c:.rtnldr:vmr:rudruluItru.!ru!.]nu6fltdarfiu'lur.!tiukiriu

vfirioodrurrn 'lfiainr:r6o1ffi lnaordrin::rnt:tivr:nr:nd'rua* 'anfior:rurtauo16

(d) nr:lUAuu!! ali! :vrlrrudrurl:vmv:'ruitguavlouwrl:vurrurillunulruuioneH6ot

lurrriutririurairiasdruurv l#rauan::rnr:tivr:nr:ndtuacd'aori I t:ur tfiotauoainr:l6aqd6

nr:uJ6ur$!ai!!avlou.iutl:vrrruoiortrjiaan:vruoiorirkirirulnarn: rirld'd rsfisior iir o

o rrltor.r.ry{nqrtLieft 1l,16or'sq'-arfrlirUtrfir r"arri"aro,:q lrn
do '"r 1un:ddrfionaqnlr;qntiuuavfinrrrn'ltlurirqi'ru 6'olt{riruriufifitdriruunlflururJ:vrro

:rariru!:vdrifli hioinr:u6o1a5 lurrriuhirfrulrfiiiosdru!rr udr:rarrul#anr:.,urivard'av:tr

do 'a lun:ri,l'lilufiofldo r! Ru:'ro'Ldriunirw!:v!rsu:ruiirudldiuaqr-fi1iudr l#oBnr:r6tauo

ro6'oa::itlrl:crrrL/:'r!rirutfr tfr :sujrrflsiaanrt rima16'0 tfiofior:ruraqa"6tilur!rl:vtrr!:rfldru

tltx.r ta:.l9lo tu

' 4 - :ranr:1ot{lufinruv!raeirrvrirbiirbierrrrlndruldrnnraluiutO od a'llA.inlsv:onoyu4nnl,]:
J - :, ",, ! -,dul.l1!U:vLlfUUU [14d ]L laX.J.6lUOd: I lr'UO dl:JqnUllU ! l t! rllYdOllU

lf!?t d

nT :n'rrdu:ralisscnrdrrirliu

do too riu:rrldrlnrJ:;rnrovv"n'[ilt'dTotfionr:'lnrio!d'].i.uvriflura'uitd

cio bo rfiofin r:iuriu:ra1dln!:v mr dorinr:oon'luta5oitliu v6oue-ngrunr:ilriuoeix6u'Lj

riluua-nEru loo:rouoiuar.r'u1#ur[irir:vriur,lnnir uarlri,jufirdo4nnr:irriuluiun'tffitriurioodrrdr'lu

'tuvlnl:fl0tu

do uu l#rjrriu:ro1dr.l:vmroi'r.r l vildi'orfiuui'rr.lrnournr:luiuriu ra6ooejr'r{rlulurirnr:o'ntrJ
. - Z.'(Li:1r'r rfrditr16i1h1nou rnr: lu )uuu h.i rfrtrl io yto bd

do u' raa-nrnrusi i6nr:5utiu ttacnr:drd.!tiu urrlutaSoiltiu ua-ngrunr:5u:ro1d6u1 ua:

rr'lr'L:ru.ru 1#rfl ult-]orrllirurilrsra-udlausr
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l/Dl?t d

nffifiufnt,lRu

do ua r6'rraririnr:riufrirariri16rinuriiu 6'onjrriudtdiur{rrhntflurirgfiournr: 'luuutor

!vrirurduviodruruorr!e'rllluriudlpiiur!'luiufriuiiu n:tifrhiarrr:nririiutrirdr fluriryiournr:'16

lilv'inrrFu viadrulur6rinur.iu ronar:.rvuflr,iu uc:ua-r1ru6u' f;ird'rpliiurii:iu v'dtrr'rlilui

!aoqriufuni r{ru:r'lua'r{n.rrurar!rarirura-u iodlurruriu uacdor rriufitdiurtrr.lrntilurirlfi

ounr:'luiwir n 1:d'ql

rio ua riun'[d,i'orfiurdruqr'tr]arlr:nr6ltflu{i:fiunurio u< ld l#rvriltura"flvio?irurru'i'ot6!

ltLLvutof.tu t]un! 11!l!: i :.]114{ry14'lu v:olauv^u

do tos Lirornd'r rurivara-r uac.iruna".ito.id''ru.r'r1.lo"olir:rfl.!ruriunrtv6atilurJ:vril'lniu

vrniu'loLiinr::nrjrutiu orr'hirir:ra.trutiunstv6arl:se'riudrui!{udu6'[d rrrirvdorllrratraq

lu: rL l,rul rl"fr rrvdoul!nlluvlun t::u n rutl1]n:lfl01Ll

do u"y r.rdntnrudtari6nr:rfruinrgrriuhsii:t"u n'rtn:?ndo! ttecnl:lr.!:ruuinurnrr!!aoqniu

t1.'! rllu Lu1M4't'tlt u 1a u |'l14ufl

t|:,f2'! b

nr:r0ntiu sacnr$irstiu

do r"a rlaunr:aql"fr iin riuuagijra riu 1#iirr trutilu{iufi or ouot:: r ionar:tavvdngrunr:t0n

" - -l! ,e
ii.ar.iulfnniio{0l'r:..ri"runr: dluxu!f,utln5louffi gag:vtiar :vnrn vd'ntnrud ton}lvtivardtt

rlo rr* nr:rin riul#rflurirurnvri,fit o ,oGn rru6rai of6 r oEa r:i-r6rou dru ro tiurtriovitr4vrru

lroU.ioll v:a:yrlruun'r't4u0 !'t !uuoul.iou

{o rno rai'nrnrud tioutt uavi6nr:1unr:t0ntiu'luuqiav!:rtn lfitth'l vrr!:vtiurlv6o :cnra

ro.uv'rivgra-a loanlr:rtfi urouto{nrucn::!nr:tivr:nr:na'l*cr{aq

do 6no nr:rira tiuln:runr:rvd ruldqo!dotdiuola'fi lrnrifidruroor4i6nr: iirsriu$dlrvirdu

do *b nr:drariuln:ranr: lfidralnuiElouriurrirtjry6 uiorirur{Jur6n'iuuu(fif,r6iuriu vio'lr

uuei,u.rru

hn:riirvrrraruioinrrrLi'l{Judoiriratflutiuao vio6o{druloui66ul#oqlluEeaflillor

oBnr:vG uiou'rvdr?irurrurdrto.r.u..rr.l:vrrru udtttvin:ti

do 6n6n !::nr!r!ufi!li tonar: aqoriryi llavvctiaueirt 1fr'tdlunl:rtnrirariu nr:iu drutiu

nr:draiiriu naoooui6ldl#r{lu}jfl r!:g rtu! iarl:vnrnrolrLr.rtirara-l

rlo *< 1tirfi r'linvud'ngrunr:riratiludr.laoon-a od-r'hiqqvrouiotiarrer

nr:o-oriuronar:ua'ngrunr:rrunn:iotfi dug uuu6rFnvr oind 1r'rd hirfl utrlsrrl!:cnra

roi!vrivurdu
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lllnt r,
nrri6l

' ' tla firl:sivBarruavtO md'1111{dOq0ln0lu!1oLlrvILrtLl.fLlr']'111e'ldUlln3arl.Jt l.J 41.]f^ lU:'
*z! " llauoiiqlod:va ltiluliearERa uasfl:'raao! lo vrnu a1:no r1,!a9l11fl!n'lno{!qaunlfl :oq anufi.lvmnt

!o!rr
fl'r: |'1.!'lu:.rf nv q o Lu5ln 1fl !14!'tc6:.1 lou lll0l nlunon !uu51nl q 1q u

10 mb d5.llUfl"llutlr.o^LlnAr',l! t lld!:ti.lft0U'11: dql olLu^")14U leU

nr:rirfifi n::r tfiarn'ui6u vi orfiu r d!fi6uriori irJq nair r dr ufl#ril{ul uavrrtiutfiu

#riudruqiovfi .!fi 6n::r pia{dir:nruuiutaurrf anrrlvriraldu

ria *or 6nr:r6oruouo'rumnu{a 's'hiuril 
nnalofltd Inullin'ni ri r:cd't oirurn.ir rnlrfr rnrmamn

tragartri!frqtour at{fimrlouti-u rlrilu,{-6q lr'rf iri'i-vi-or.rtrrnsu'iir.acdauhnt:ra!d 'u" iri:r

fl o:nrorrirurnrru'r::nu:nll:Laudrurorioild

do *a lfieiruvru,i'nliruaunr:o-ovrnqniculi uocfi{rioai'rr r]:cdrtn ioldunr:iolirw :vrrru

:rudr!r-l:c,i'rtl lfiaoondoiniururJ:cr.rrorfiteii!o-oa::

rio ** nr:i'ovrriaq nr:uivr:n-aq viorirfiFn:: n 1 naanllfion::rlivd fi6r,r6nr-oto:at hir:vlir
'Lpi.o rcirilutrvlt tuur ir"r:no rrv-ivrtd"u

i6nl: va'nrnuc{ r.:tir Gou'h nruvn::lnr: !!esn:!!":un1i rrac6ultrfrrfrur{a. #[tlu'[ flru:ctiuLr

raEo :vnrfirto.ru14riT!rdu

ria <o 'lun:dfrfi uaqn a $acnrrle'r tflu tfio :vlat tor:rtl'rivlra-r o8nr:udotld"luntdanr:

nr:q'rtf, unr:srrlr{o *o( ld

tni d
nr:rhrlgi :tumunr:rtu uunr:aouriqi

do <o rr:lirrj4{ro.rl rivrflra-u'l#ttJtl'hsrr:Lrror:5runr:firgfiuavva'nnr:rjry6dii-r-^ o u'rhlrra:

l#rirriunr:1u:crrlfr ;rrrinard'utiruuo

va-ngrurrrnr:riu*evnr:drxd lvd'ort6tlitfionr:sr:rraa!'lud aoon-u oejr1fi'qey.lro u6o

rf,ruro radngruddltrll6':n nr:or:rraou6o rr6u1irflu:c ur rra rf,!fl aruvdngrurnl6'irnr:q:'raaauo'rfl

drfn{ruq:rrRu!u'iuGuudrliridiriril tiuusiiflutonar: a"n!rrfirjrr{iusio{{lunr:o'rtfrunr:vrrn6'l#
-Z z :

Inu [?auf]'l'tnouuavta:nau

rio <to nr:d'qlir:1€r.i1uflrinr:tiu 1fi0'ouauliranr:o'ttiurruuavgrurnr:tiu Ioaqndolnrlnrrl

rilurir oruua-nnr:ri46ii!:o{oadrtLl lrunntldtu.rtutoqrvtifl!ra"u Inulfii'trlir: ru trun t:tiu o-1fl

(.) :lcruunr:riu :ra'[sr::Jra l#tauaanrtLvrilrar6'aaralur6oun'o'[rlfr: I I n iuiulo:r la

(te) i1u{runr:!iu!:cn'rfl 'lti'tauoanrrltarirurd'a nro'luran?riur-turroliuFuttfQ6

1#!rarifla'rdainrir:rarrunr:riurl:vo'rflrir{,aaudruito.!u 'rinurd'unrulurfirf,uiuliu!!qi

-.i---l,a 4'-r -iudu ll tut 1,1 1u :ll ru1r10:1'tu i tL [v [1]L lll9t'tt.lllllv't )ltu ldufl 1141"9' t9tu l1l oo,lluutl:c'l lflflo lu1,l l'lvu'ld u
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$2t .t

n1:nt?{60uR1ulu

do <* 1#nsucn::rnr:or::laa!rl:ciiLr?rimsra-! sr:rraounr:o'rtffunr:rhr 1 rowratirara"tr

[ast1u.i'ruflnnrio:?ador.:rauoqiaoGnr:ud tfiadrtauoanuuriraid'atflur]:ci'rii
, "-; - a.irior'lnriorairdqfror:rraounu:vu'jrril lfi:rfliruqioanr!vrir!fa8 rYio6=.ifr:h.r

ulr'tlvtaaa!tvl tfl lt(tnlfl lou u.]{fl n1

do aa l#rdrvririqr:'roaouoirurinird'EJ9r:?a6aun1:.1! :ctJ'r[u nr:tiu nr:n-aq rtacrilldfiu

llon!'t'lltu'ta!luuuS!nlu

.t.]09 t J!.rot.)LU:0u!.d1 |'14:'trl lutJII 'l:91 Jnd0Ln00n' l:uo

lflt?t oo

ou 'l
{o aa !vrirurfiuorol"q'lfifino.lvrurfiouivr: {otnt:orrn r: fr l uar iotqrJ: vatdtauvrirurdtr

fl 1t9r.i r'r1lu57ri n l5r?! n'l:qu|ann0!1lu l1ro0n[uu:!ruuu!14'1")fl9']40
r - ! - - ) . . C ., --
1O d"a fll:nftfl.i14:ol?unl]qnn6ou Lulll:nom i!ul.ll.J9luflna i l flfroooia.lfll-l '|,l:45?t]a.ilunu!nfl6

vEoifirnna'lq rfiosl"rriufionr:itiurn'uvioqiorflo.in'ufirnr:toruarilrsra-ara6orirnanr:duniruiaid'u

Lllthuk14slt)0vrU)r,lLtu.0[Uul']L[9ltollly]?11L1aUll.!d0nlU1:3l1lUlll]0lllv^lllUrcU

do aoi nr:irmclulurind?u nr:ti{6ul{rJ:vlutulindiu r.ri anr:ti{6ua rrldw:"nti6u'l#oonr{Ju

:sriolnio.!rurirurdu
e &'to ca nr:qErriu nrdlriddrriu nl:6orlu nr:tdrtih##ru tnequ raianr:ir:qqu v'rfl rfiorJ:vlmri

lrfl nnfl 1:10.ilr14l1vr!'rau l?00nluu:!ilru1r1ro.i!14'l'l11u"lau

n r:llur-, rL n]itulL:][lu r]:oovl] f '>.1 ,ul]rlLd11J r']ld r41r v:0f :: Jrd l41l [u1]n^utut lu

Inu) lt lLl]:0LlUni nlt1LOF A l tq:Un? ltll1,1Ufl dU1 0 lnf!356:J1.l9lil 0l.J

1o @cc lvo0f1:uqttotl-Jln01:ltto'llul.ln"l:1o dot [mvlo dd lolllcn:furnl:o ]luLlfl'l:ll:!tiJt'laf

fll{Ut!rfLvlll ttdv:Jdflll0 in tSa ll1ul!tnuv td!atuu tlr

l,ltntl oo

u tonlln1a
- 4"- - q."

1ir €o n ls Lovr .lu:v141 l ro'lru!n'll LaYU: tu[[a'] -d:{ [u']L1110U lflt1.J [lU ln! lvu lluurl:F o iUF^1.]

flvr'ru fl iu.tutl 1lorlvuo urvn^av:8nrdrrlttrntdELL iun'l^ir[lr?la:i

rio e. nr:oen:vriar.r !:vnrfl !!evririi'.! raGonr:dlruqra"ntnold unvi6nr:tdo!.ir.l"frnr:srrr

1AL !nLL 9l0lq1.LLn tl L1,1,.d tldi infu l1.J14L l1.lu!tlsl?ur10u iPUu llJU iPU
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o , i- -!vd " r, -lu:vlr't'tn u.t:t Ln!n't:00n:! tll uu u:vn'rfl 116vn1a{ r,1ron1:fl1l.luutafllnfun tlav']5n'l:l]'10
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1

ที่      ............................
ถึง ............................

สวนราชการเจาของงบประมาณ .............(2)................... รหัสหนวยงาน รหัสหนวยเบิกจาย 

................................................................................... รหัสจังหวัด รหัสศูนยตนทุน 

สวนราชการผูเบิกแทน ...........................(3).......................
...................................................................................

รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน

ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ     (6)
เจาของงบประมาณ ผูเบิกแทน
ชื่อ ชื่อ
ตําแหนง ตําแหนง
วันที่ วันที่

เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน

หมายเหตุ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชื่อ

แบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน

ชื่องาน/โครงการ

กรมบัญชีกลาง

เลขที่เอกสารการเบิกแทน       (1)

รหัสหนวยงาน

(8)

(7)

 (5)

รหัสจังหวัด

(4)

รายละเอียดของเงินงบประมาณจํานวนเงิน

รหัสงบประมาณเบิกแทน



สิ่งท่ีสงมาดวย 2

ที่      ............................
ถึง ............................

สวนราชการเจาของงบประมาณ .............(2)................... รหัสหนวยงาน รหัสหนวยเบิกจาย 

................................................................................... รหัสจังหวัด รหัสศูนยตนทุน 

สวนราชการผูเบิกแทน ...........................(3).......................
...................................................................................

รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน

ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ     (6)
เจาของงบประมาณ ผูเบิกแทน
ชื่อ ชื่อ
ตําแหนง ตําแหนง
วันที่ วันที่

เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน

หมายเหตุ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชื่อ

รหัสงบประมาณเบิกแทน

แบบใบแจงการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

ชื่องาน/โครงการ

รหัสหนวยงาน

(4)

รหัสจังหวัด

 (5)

กรมบัญชีกลาง

(7)

(8)

เลขที่เอกสารการเบิกแทน       (1)

จํานวนเงิน รายละเอียดของเงินงบประมาณ



คําอธิบายวิธีกรอกรายการ 
แบบใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

 
วิธีปฏิบัติในการใชแบบใบแจงการเบกิเงินงบประมาณแทนกัน 

1. คําวา สวนราชการ ที่ระบุในแบบคําอธิบายนี ้ใหหมายถึง สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

2. ใหสวนราชการเจาของงบประมาณ ทําใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกันสง
ใหสวนราชการผูเบิกแทนเพือ่ใหการยนิยอม 

3. เมื่อสวนราชการผูเบิกแทนยินยอมแลว ใหสงใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกนั
ไปยังสํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 1 ฉบับ  เก็บไวที่สวนราชการ
เจาของงบประมาณและผูเบกิแทนแหงละ 1 ฉบับ 

การกรอกรายการใหแสดงดังนี ้
(1) “เลขที่เอกสารการเบิกแทน”  ไดจากการสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน        

ในระบบ GFMIS ของเจาของงบประมาณ 
(2) “ชื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ” ชื่อสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจเจาของงบประมาณ 
(3) “ชื่อหนวยงานผูเบิกแทน” ชื่อสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจผูเบิกแทน 
(4) “ชื่องาน/โครงการ” งาน/โครงการ ตามที่เจาของงบประมาณจะมอบหมาย 
  ใหผูเบิกแทนดาํเนนิการ  
(5) “ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเทยีบเทาระดับกรม 
   เจาของงบประมาณ” หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชือ่ ตําแหนง  
(6) “ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการผูเบิกแทนเทยีบเทาระดับกรม 
   ผูเบิกแทน” หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชือ่ ตําแหนง  
(7) “รหัสงบประมาณเบิกแทน” รหัสที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหเพื่อใชในการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 
(8)  “เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน” เลขที่ซึ่งกรมบญัชกีลางกําหนดใหเพื่อโอนงบประมาณแทนกนั 
  
 
 
 
 
 
 



 
คําอธิบายวิธีกรอกรายการ 

แบบใบแจงการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
 

วิธีปฏิบัติในการใชแบบใบแจงการเบกิเงินงบประมาณแทนกัน 
1. คําวา  สวนราชการ  ที่ระบุในแบบคําอธิบายนี้  ใหหมายถึง  สวนราชการ                 

หรือรัฐวิสาหกิจ 

2. ใหสวนราชการเจาของงบประมาณ ทําใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน         
สงใหสวนราชการผูเบิกแทนเพื่อใหการยินยอม 

3. เมื่อสวนราชการผูเบิกแทนยินยอมแลว ใหสงใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
ไปยังสํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 1 ฉบับ  เก็บไวที่สวนราชการ
เจาของงบประมาณและผูเบิกแทนแหงละ 1 ฉบับ 

การกรอกรายการใหแสดงดังนี ้
(1) “เลขที่เอกสารการเบิกแทน”  ไดจากการสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน        

ในระบบ GFMIS ของเจาของงบประมาณ 
(2) “ชื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ” ชื่อสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจเจาของงบประมาณ 
(3) “ชื่อหนวยงานผูเบิกแทน” ชื่อสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจผูเบิกแทน 
(4) “ชื่องาน/โครงการ” งาน/โครงการ ตามที่เจาของงบประมาณจะมอบหมาย 
  ใหผูเบิกแทนดาํเนนิการ  
(5) “ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเทยีบเทาระดับกรม 
   เจาของงบประมาณ” หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชือ่ ตําแหนง  
(6) “ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการผูเบิกแทนเทยีบเทาระดับกรม 
   ผูเบิกแทน” หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชือ่ ตําแหนง  
(7) “รหัสงบประมาณเบิกแทน” รหัสที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหเพื่อใชในการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 
(8)  “เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน” เลขที่ซึ่งกรมบญัชกีลางกําหนดใหเพื่อโอนงบประมาณแทนกนั 
  
 
 
  



ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ  GFMIS 
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0409.7/ว 355 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม  2550 

  

ก.    ขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันภายในปงบประมาณ 
สวนราชการเจาของงบประมาณ กรมบัญชกีลาง สวนราชการผูเบิกแทน 

1. บันทึกการสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดย 1.   ใชขอมูลจากรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดย 1.   ตรวจสอบการไดรับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
ผานรหัสรายการ  ZSUB_AG_MASTER  ระบบ GFMIS   ระบุรหัสหนวยงานของเจาของงบประมาณ และเลขที ่ จากรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทน 

จะใหเลขทีเ่อกสารการเบกิแทน จํานวน 10 หลัก  และ เอกสารการเบิกแทน  เพื่อดําเนินการสราง 2.   ในกรณทีีต่องการจัดสรรเงินงบประมาณ 
ใหสวนราชการเจาของงบประมาณแจงสวนราชการ       1.1  รหัสงบประมาณเบิกแทนของสวนราชการผูเบิกแทน   ดังกลาวไปยังหนวยเบกิจายในสวนภูมิภาค 

ผูเบิกแทนทราบ โดยผานรหัสรายการ ZSUB_CGD_ CREATEFCTR   ระบบ       2.1 ดําเนนิการผานรหัสรายการ ZFMBB_TRN 

 2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดย GFMIS จะใหรหัสงบประมาณเบิกแทน จํานวน 16 หลัก โดยใหระบุประเภทเอกสาร “ 2900 ”  และ 
ผานรหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_0001   โดยเลขหลักที่ 13  จะเปนเลข  “ 9 ”  เสมอ  ยกเวน  งบกลาง รหัสเหตุผล “ 2900 ” 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ตัวอยาง  กรมปาไม (9012) ใหกรมการขาว (7018) เบิกแทน       2.2  ระบบ GFMIS  จะใหเลขที่เอกสาร 
 รหัสเจาของงบประมาณ รหัสงบประมาณเบิกแทน (ผูเบิกแทน) การจัดสรรเงินงบประมาณไปสวนภูมิภาค 
 09012 10101 110001 07018 10101 119001       2.3  เรียกดูรายงานโดยผานรหัสรายการ   
       1.2  เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน โดยผาน ZFMA 46  เพือ่ตรวจสอบการจัดสรรเงิน 
 รหัสรายการ ZSUB_CGD_TRAN ระบบ GFMIS  จะให 3.   เปนผูดําเนนิการกอหนี้ผูกพันโดยบันทึกใบ PO 
 เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน  จํานวน 8 หลัก ในระบบ GFMIS  การตั้งเบิก  การเบิกเกินสงคืน 

 2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยผาน และการนาํสงเงินรายไดแผนดิน (ถามี)   
 รหัสรายการ  ZSUB_AG_RPT_0001 เชนเดียวกับเงนิงบประมาณของตนเองโดยใช 
  รหัสงบประมาณเบิกแทน 
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         ข.   ขั้นตอนการเบกิจายเงินงบประมาณแทนกนัซึง่เปนเงนิงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกนัเงินไวเบิกเหลือ่มป/ขยายเวลาเบิกจายเงนิ 

สวนราชการเจาของงบประมาณ กรมบัญชกีลาง สวนราชการผูเบิกแทน 
1.   ดําเนินการผานรหัสรายการ FMX6  โดยอางเลขที ่ 1.   ใชขอมูลจากรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยระบุ 1.   ตรวจสอบการไดรับเงินงบประมาณ 
เอกสารสํารองเงินประเภท  CF  (ใบขอกันเงนิในระบบ  รหัสหนวยงานของเจาของงบประมาณ และเลขที่เอกสาร แทนกนัจากรายงานขอมูลหลักรายการ 
GFMIS)  และวงเงินงบประมาณซึ่งประสงคจะให การเบิกแทน  เพื่อดําเนินการสราง เบิกแทน และ FMX 3 
สวนราชการอืน่เบิกแทน เพือ่นําขอมูลดังกลาวไปสราง       1.1  รหัสงบประมาณเบกิแทนโดยผานรหัสรายการ 2.   ในกรณทีีต่องการโอนเงนิงบประมาณ 
ขอมูลหลักรายการเบิกแทน ZSUB_CGD_CREATEFCTR   ระบบ GFMIS  จะให ดังกลาวไปยังหนวยเบกิจายในสวนภูมิภาค 

 2.   บันทกึการสรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน โดย รหัสงบประมาณเบิกแทน จํานวน 16 หลัก ใหดําเนินการเชนเดียวกับการบันทึกการ 

ผานรหัสรายการ ZSUB_AG_MASTER  ระบบ GFMIS  โดยเลขหลักที่ 13  จะเปนเลข  “ 9 ”  เสมอ  ยกเวน  งบกลาง  โอนเปลีย่นแปลงเงนิกนัไวเบิกเหลื่อมป  
จะใหเลขทีเ่อกสารการเบกิแทน จํานวน 10 หลัก  และให ตัวอยาง  กรมปาไม (9012) ใหกรมการขาว (7018) เบิกแทน ในระบบ GFMIS  กรณีโอนยายหนวย 
สวนราชการเจาของงบประมาณแจงสวนราชการผูเบิกแทนทราบ รหัสเจาของงบประมาณ รหัสงบประมาณเบิกแทน(ผูเบิกแทน) เบิกจาย 
3.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนโดยผาน  09012 10101 110001 07018 10101 119001 3.   เปนผูดําเนินการเกีย่วกบัการกอหนี ้
รหัส รายการ ZSUB_AG_RPT_0001  เพือ่ตรวจสอบ       1.2  เลขทีเ่อกสารจัดสรรงบเบิกแทนโดยผานรหัสรายการ ผูกพนัโดยบนัทกึใบ PO  ในระบบ GFMIS 
ความถกูตอง ZSUB_CGD_ TRAN ระบบ  GFMIS  จะใหเลขที่เอกสาร การตั้งเบกิ   การเบิกเกนิสงคืน  และการ 
 จัดสรรงบเบิกแทน จํานวน 8 หลัก นําสงเงนิรายไดแผนดิน (ถามี)  เชนเดียวกบั 

  2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบกิแทนโดยผาน เงินงบประมาณของตนเองโดยใช 
 รหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_0001   รหัสงบประมาณเบิกแทน 

  3.   สรางเอกสารสํารองเงินประเภท SC (ใบขอกันเงิน  

 ในระบบ GFMIS)  โดยผานรหัสรายการ FMX 1    
 พรอมทัง้ใหระบุรหัสงบประมาณเบิกแทน  เพื่อทาํการ  
 สํารองเงนิงบประมาณเบิกแทนกนั  ระบบ GFMIS  จะให  
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สวนราชการเจาของงบประมาณ กรมบัญชกีลาง สวนราชการผูเบิกแทน 
 เลขที่สํารองเงินประเภท SC  (ใบขอกันเงินในระบบ GFMIS)    
 จํานวน 10  หลัก   
  4.   เรียกดูรายงานขอมูลหลักรายการเบกิแทนโดยผาน  
 รหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_0001   

 
  ค.  ขั้นตอนการโอนกลับเงนิงบประมาณแทนกนัคืนสวนราชการเจาของงบประมาณภายในปงบประมาณ   

สวนราชการเจาของงบประมาณ กรมบัญชกีลาง สวนราชการผูเบิกแทน 
 1.   บันทกึการขอโอนเงินงบประมาณเบกิแทนกันคนื   1.   ดําเนนิการสรางเลขทีเ่อกสารการโอนเบิกแทนคนื  ผูเบิกแทนแจงสวนราชการเจาของ 
โดยผานรหัสรายการ ZSUB_AG_MASTER   พรอมทั้ง โดยผานรหัสรายการ ZSUB_CGD_TRAN  พรอมทั้งให  งบประมาณวา  มีเงนิคงเหลือจากการ 

ใหระบุเลขที่เอกสารการเบกิแทนเดิม  ระบบ GFMIS  ระบุรหัสหนวยงานเจาของงบประมาณ และเลขที่เอกสาร   ดําเนินงาน 

จะใหเลขที่เอกสารเบิกแทน จํานวน 10 หลัก การเบิกแทนเดิม  ระบบ GFMIS  จะใหเลขที่เอกสาร  

 2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลกัรายการเบิกแทนโดยผาน  จัดสรรงบเบิกแทนกลับ จํานวน 8 หลกั  

รหัสรายการ  ZSUB_AG_RPT_001  2.   เรียกดูรายงานขอมูลหลกัรายการเบิกแทนโดยผาน  
 รหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_001  เพื่อตรวจสอบความถกูตอง  

 
          ง.   การยายขอมูลการเบิกจายเงนิงบประมาณแทนกนัในระบบ GFMIS  ซึ่งไดดําเนนิการกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2551   กรมบัญชีกลางจะดาํเนินการยายขอมูลดังกลาว 
                เขาสูกระบวนงานการเบกิจายเงินงบประมาณแทนกนัในระบบ GFMIS ใหม และสวนราชการสามารถเรียกดูขอมูลไดทาง www.gfmisreport.mygfmis.com       
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อีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) 
 ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      
 




